
ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 

WÓJTA GMINY ŁABUNIE  

z dnia 4 lutego 2019 roku 

  

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, 

postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do oddziałów 

przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego  (Punkty Przedszkolne) 

oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do 

oddziałów przedszkolnych, Punktów Przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych 

ustanawiam następujący harmonogram czynności: 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych, Punktów Przedszkolnych 

oraz klas I szkół podstawowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata kryteriów rekrutacyjnych określonych Uchwałą Nr XXIV/148/2017 Rady Gminy 

Łabunie z dnia 27 września 2017 r. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 4 marca  2019r. 

do dnia 29 marca  2019r.  oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 6 maja 2019r. do dnia 

13 maja 2019r.  
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 

oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 

150 ust. 7–10 ustawy Prawo oświatowe - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 3 kwietnia 

2019r. do dnia 12 kwietnia 2019r.  oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13 

maja 2019r. do dnia 17 maja 2019r.   

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w 

dniu 16 kwietnia 2019r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 maja 2019r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - w 

postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17 kwietnia 2019r. do dnia 26 kwietnia 2019r.  oraz w 

postępowaniu uzupełniającym od dnia 22 maja 2019r. do dnia 3 czerwca 2019r.  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 30 kwietnia 2019r. oraz w 

postępowaniu uzupełniającym w dniu 4 czerwca 2019r.   

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Wójt 

/-/Mariusz Kukiełka 

 

  

  

 

 


