
za.żądzenie nr Lllzolg

Burmi§trza Miasta Wą8rowca

z dnia 30 §tycznia 2019 r,

W sprawie ustalenia harmono8Emu cuynnoŚai W postępowaniu rekrutacyinym oraz postępowaniu
uzupelniającym na rok szkolny 2ol9l2o2o do publi.znych prżedszkoli i sżkół podstawowych,
dla których oĘanem plowadzącym jestGmina mieiska Wągrowie..

Na podstawie ań. 30 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorżądzie gminny
(tj, Dz. U. z 2018 r. poz, 994 z późn. żm.) oraz ań. 154 ust, 1 pkt 1 ustawy ż dnia 14 grudnaa
2016 r. - Prawo ośWiatowe (Dz. U, z 2018, poz. 996 z późn. żm.) Burmistrz Miasta Wą8row.a zarżądza,
co następuje:

§ 1, 1, Usta|a 5ię harmono8ram czynności W postępowaniu rekrutacyjnym oraż postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny ż079/2020 do publicznych przedsżkoli, dla których orBanem
prowadżąq/m jest Gmina miejska Wą8rowiec.

2. Harmono8ram, o którym mowa W ust.1] stanowizałącznik Nr 1do Zarządzenia,

§ 2. 1, Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełnia,iącym na ro k sżkolny 2019/2020 dó szkół podstawowych, dla których or8anem plowadzącym
jest Gmina miejska Wągrowiec.

2. Harmono8ram, o którym mowa W ust.1, stanowi żałącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarżądzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych,
dla których oĘanem prowadzącym jest Gmina miejska Wą8rowiec,

§ 4. zarządzenie WchodziW życie z dniem podjęcia.

,,|^,"[,, 31.o,,1tr
Jaro\sław Berendt



załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 112019

Bu!mistrza Miasta Wągrowaa

ż dnia 30.01.2019 r.

Harmonogram cżynności

w postępowaniu rekrutacy.inym oraz postępowaniu uzupełniaiącym

do publicznych pżedśzkoli prowadzonych przez Gminę mieiską Wą8rowiec

L.p, czynność Postępowanie
rekrutacyjne

PośępoWanie

użupełnjające

1, złożen;e Wniosku o przyjęcie do przedszkola

Wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata WarunkÓW

lub kryterióW branych pod uwagę
W postępowaniu rekrutacyjnym

01-29.03.2019 r. 07-10.05.2019 r

2. Weryfi kacja przez komisję rekrutacy.iną
WnioskóW o przyjęcie do pżedszkola, W tym
dokonanie prżez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa
W ań. 150 ust.7 ustawy Prawa oŚWjatowe8o
(Dz. U. z 2018 r. poz.996)

01,05,04,2019 r 17.05.2019 r.

3. Podanie do publicznej Wiadomości przez

komisję rekrutacyjną l 
jsty kandydatóW

zakwalifikowanych i kandydatóW
niezakwaIifikoWanych

79 .o4 .2a19 r . 31.05.2019 r.

4, Potwierdzenie pżez rodzica kandydata Woli
prłęcia W postaci pisemnego oŚWiadczenia

23 30,04.2019 r 03-07,06,2018 r

5, Podanie do publicznej wiadomości przeż

komisję rekrutacyjną listy kandydatóW
prżyjętych i kandydatóW nieprzyjętych 06.05,2019 r. 14.06.2079l



zalącznik nl2

do zarządzenia Nr 11/2019

Burmi§trża Miasta Wą8rowca

z dnia 30.01.2019 r,

Harmonogram czynności

W pośtępowaniu rekrutacyinym oraz postępowaniu lzupełniaiąaym

do §zkół podstawowych prowadźonych prżeż Gminę miejską Wągrowiec

L.p, cżYnność Postępowanie
rek.Utacyjne

PostępoWanie

uzupełniające

1. złożenle wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej Wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie pnez
kandydata WarunkóW lub kryterióW
branych pod uwagę W postępowaniu

rekrutacyjnym

01-10.04.2019 r. 24 30 .04 .2079 l .

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
WnioskóW o przy,ięcie do sżkoły
podstawowej, W tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacvjnej
.zynnoŚci, o których mowa
W art. 150 ust. 7 ustawy Prawa

ośWiatowego
(Dz, U. z 2018 r. poz,996)

tt 12.a4.2o79l. 06-08,05,2019 r

Podanie do publicznej Wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatóW

zakwalifikoWanych i kandydatóW
niezakwalifikowanych

15.04,2oI9l. 10.05.2019 r,

4- Potwierdzenie przez rodzica kandydata
Woli przyjęcia W postacipisemnego
oświadczenia

76-79.o4.2aB l. 13,17,05,2019 r

5, Podanie do publicżnej Wiadomości prżeż

komisJ'ę rekrutacyjną listy kandydatów
prżyjętych i kandydatóW nieprżyjętych

23.04.2a19.. 20.o5.2al9l.


