
Zarządzenie Nr 9/2018

Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoŚci w postępowaniu rekrutaryjnym

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 20l8l20l9 do przedszkoli, oddziałów

przedszkolnych w szkolach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych' dla

których organem prowadzącym jest miasto Garwolin.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm) oraz art.I54 ust. 1 .pkt. 1 w związku z art. 29 ust.2 pW 2

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z2017 r. poz. 59 zpóżn. zm.)

zarządzam co następuj e :

$l
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2OI8I20I9 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin,

stanowiący zaŁącztiknr 1 do niniejr;zego zarządzenia.

$2

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny ŻOI8I2O19 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla

których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin, stanowiący załącznik nr 2 do

niniej sze go zarządzenia.

$3

Zobowiązuje się Dyrektorów Przedszkoli i Dyrektorow Szkół do przeprowadzenia

rekrutacji zgodnie z harmonogramami, o ktorych mowa w $1 i $ 2.

$4

Zaruądzenie podlega podanitr do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie

internetowej Urzędu Miasta Garwolina.

$s

Wykonanie zaruądzenia powierza się Kierownikowi Wydziału oświatowo-

Społecznego.

BU
Zarządzenie wchodzi w życie

' inź. Tad.eusz Mthulshi



Załącznlknr 1,

do zarządzenia nr 912018
Burmistrza Miasta Garwolina
z dnia 30 stYcznia 2018 roku

Harmonogram rekrutacj i

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok 201812019

Lp. Rodzaj czynności
Termin

w postępowaniu
rekrutacyinym

Termin
w postępowaniu
uzupęłniaiącym

Kontynuacj a edukacj i przedszkolnej od
do

Ż2lutego
28 lutego

Ż.

ZłoŻęnie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałr
przedszkolnego w szkołach podstawowych wrai
ż dokumentami potwierdzającymi spełnienię przęz kandydatt

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowanit

rekrutacyjnym

od 1 marca
do 15 marca

od 14 maja
do 2I maja

a

Weryfikacja przęz komisję rekrutacyjną wniosków

l przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
ł izkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających

;pełnienie pruęz kandydata warunków lub kryteriów branych

rod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 marca do 30 maja

4. Podanie do publicznej
listy kandydatow
nięzakwalifikowanych

wiadomośc i ptzez komisj ę rekrutacyj ną
zakwalifikowanyclr i kandydatów

4 kwietnia
godz.9.00

4 czerwca
godz. 9.00

5 Potwierdzenię przez rodziców kandydata woli ptzyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 4 kwietnia
do 6 kwietnia

od 4 czerwca
do 8 czerwca

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatow nieprzyjętyclr
11 kwietnia
godz.9.00

13 czerwca
godz. 9.00



Załączntk nr 2
do zarządzenia nr 9l20l8
Burmistrza Miasta Garwolina
z dnia 30 stycznia 2018 roku

Harmonogram rekrutacj i

do klas pierwszych szkół podstawowych

na rok szkolny Ż01812019

Lp. Rodzaj czynności
Termin

w postępowaniu
rekrutacvinym

Termin
w postępowaniu
uzupełniaiącym

1

Złożeńe wniosku
potwierdzającymi
kryteriów branych

o przyjęcie do szkoły wrazZ dokumentami
spełnienie przez kandydata warunków lub
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od
do

12 kwietnia
l9 kwietnia

od
do

2I czerwca
Ż8 czerwca

2.
Weryfikacj a przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagĘ
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 10 maja I lipca

a Podanie do publicznej
listy kandydatow
niezakwalifikowanych

wiadomości przez komisję rekrutacyjną
zakwalifikowanych i kandydatow

l3 maja 3 lipca

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przy)ęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 maja
do 20 maja

od 15lipca
do 19lipca

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Żl maja do 29lipca

BUryWń
i nż- Ta.delł sz Ił{i'hu.l sh,i


