
Wągrowiec, 30. 01,2019 I.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowaria
uzupełniającego, w t}Tn terminy składania dokumentów do:

Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu
Przedszkola nr 2 im. Mań Konopnickiej w wągrowcu
Przedszkola nr3 w Wągrowcu
Przedszkolą nr 6 im. Czerwonego Kapturka
Przed§zkola nr 7 ,,Pod Grzybkiem''

Terminy przeprowadzania postępowania rekutacyjnego i postępowania
uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do I klasy:

§zkoł Pod§tawow€j nr l w Wągrowcu
§zkoĘ Podstawowej nr 2 im. Cyster§ów Wągrowi€ckich w Wągrowcu
szkoły Pod§tawowej nr 3 im. MikoĘa Kopernika w Wągrowiu
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mańi śkłodowskiej-Curie w Wągrowcu

na rok §zkolny 2019/2020

Na podstawie ań. l54 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dńa14 grudnia2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U . z 2018 t., poz. 996 ż pó^.zm.) podaję poniżej terminy przeprowadzania postępowania
rekutacyjnego do klas I szkół podstawowych i do publicznych przedszkoli oraz krńeria brane
w tym żakesie pod uwagę, z ich wagą puŃtową



IIarmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Halmono8€m czynności

w postępowaniu.ekrutacyjnym oraz postępowaniu użupełniającym

do publicznych pazedszkoli prowadżonych prżeż Gminę miej§ką Wągrowiec

l,p. cżynność PostępoWanie
rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1, Złożenie Wniosku o przy.ięcie do przedszkola
Wraż 2 dokumentami potwierdza.iącymi

spełnianie przez kandydata WarunkóW
Iub kryterióW branych pod uwa8ę
w postępowaniu rekrutacyjnym

01,29.03.2019 r, 07-10.05,2019 r,

2. WeMkacja przez komisję rekrutacyjną
WnioskóW o przyjęcie do przedszkola, W tvm
dokonanie przeż plzeWodniczącego komi5ji
rekrutacyjnej cżynności, o których mowa
W ań, 150 ust. 7 ustawy Prawa oŚWiatowe8o
(Dz. U. ż 2017 r. poz.59)

01-05.04.2019 r. 17 .o5.2o79 l .

3, Podanie do publicznejWiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatóW
zakwalifikowanych i kandydatóW
niezakwalifikowanych

19.04.2019l 31,05,2019 r

4- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia W postaci pisemne8o ośWiadczenia

23-30.a4.2019 r. 03 07.06,2018 r.

5. Podanie do publacznej Wjadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatóW
przyjętych i kandydatóW nieprzyjętych 06,05,2019 r, 14-a6.zo19f-

Kryteńa rekrutacji ustalone Uchłvalą Nr XXXII1222|20I7 Rady Miejskiej w Wągrorycu
z dnia 22 czenvca 2017 roku, stosowane na drugiłn etapie postępołvania rekrutacyjnego
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę miej§ką wągrołviec

Lp. Kryłeria dodatkowe Liczba puŃtów

1 Kandydat zamieszkuję w obwodzię szkoŁ w której
zlokalizowarre jest przedszkole

5

2. Oboje rodziców kandydata pracują zawodową lub prowadzą
działalność gospodarczą
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola 2

4. Jedęn z rodziców kandydata pracuje zawodowo lub prowadż
działalność gospodarcz4

1



Harmonogram
na

rekrutacji do szkól podstawowych
rok szkolny 201912020

Harmonogram czynnośai

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniaiącym

do sżkót podstawowy€h prowadzonych przeż Gminę mieiską Wągrowiea

PostępoWanie
rekrutacyjne

PostępoWanie

uzupełniające

złożenie Wniosku o prłęcie do szkoly
podstawowej Wraz z dokumentami
potwierdżającymi spełnianie pfzez
kandydata WarunkóW llb kryterióW
branych pod uwagę W postępowanau
rekrutacy,inym

01-10.04.2019 r. 24-30,04,201,9 r.

Weryfikac.ia przez komi§ję rekrutacyjną
wnioskóW o prżyjęcie do sżkoły
podstawowej, W tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa
w art. 150 ust, 7 ustawy Prawa
ośWiatowe8o

|Dz,u, z2ol7 r. póz.59)

71-12.o4.2a79 r. 06-08,05,2019 r.

Podanie do publicznejWiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatóW
zakwalifi kowanych i kandydatóW
ni€zakwaIifikoWanych

15.04.2019 r. 10.05.2019 r_

Potwierdżenie przez rodzica kandydata
Woli prżyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia 16-79.o4.2a19 r. 13-17 .o5.2079 l.

Podanie do publicznej Wiadomości przez
komas,ię rekrutacyjną listy kandydatóW
przyjętych i kandydatóW nieprzy.iętych 23.o4.2o79l. 20.05.2019 r.

L,p, czynność

1,

2.

3,

4-

5,



Kryteńa rekrutacji u§talone Uchwalą Nr xxxl|In21l2017 Rady Miejskiej rv Wągrowcu
z dai^ 22 czerflca 2017 roku, §to§owane na drugim etapie po§tępowania rekrutacyjnego
do klas I §zkół podstawołTch, dla których organem prowadzącym je§t
Gmina miejska Wągrowiec

Lp, k1\teria dodatkowe l-iczba punktów

1. Do szkoĘ uczęszcza rodzeństwo kandydata 1

2, Kandydat uczęszczał do miejscowego przedszkola 3

3. Miejsce pracy jednego z rodziców(opiekunów
prawnych) znajduje się w obwodzie szkoĘ

2

4. Kandydat z miej sca zamieszkania ma bliżej do szkoły,
niż do szkoły obwodowej

1

'i$):d,'d)fu
.Tarosław Berendt


