
WOIT GMINY
strnRXOW!88-woj, 

Pomorsxte

ZANZADZENTE NR 12t2019

W6jta Gminy Sierakowice

z dnia 30 stycznia 20{9 r.

w sprawie ustalenia termin6w postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania
uzupelniajqcego na rok szkolny 201912020 do przedszkoli, oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych, innych form wychowania
przedszkolnego i klas I szk6l podstawowych prowadzonych przez Gming
Sierakowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2018 r' poz.994 ze zm.), arl. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz.U. z
2018 r. poz.996 ze zm.)

zaruqdzam. co nastgpuje :

$1. Ustala siq terminy postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupeiniajqcego na
rok szkolny 201912020 dla:

1) przedszkola, dla kt6rego organem prowadzqcym jest Gmina Sierakowice - zgodnie z
term i nam i okreslonym i w zalqczni ku n r 1 do n i niejs zego zazqdzen ia,

2) oddziat6w pzedszkolnych i innych form wychowania pzedszkolnego w szkolach
podstawowych dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Sierakowice - zgodnie z
terminami okreslonymiw zalqczniku nr 2 do niniejszego zarzqdzenia,

3) klas I szk6N podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina
Sierakowice-zgodnie z terminami okreSlonymi w ZaNqczniku nr 3 do niniejszego

Zazqdzenia,

$2 Wykonanie Zazqdzenia powieza sig dyrektorom pzedszkola, innych form wychowania
przedszkolnego i szk6l podstawowych dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina
Sierakowice.

$3 Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



Zalqcznik Nr 1 do ZarzqdzeniaNr 12t2019 z dnia 30.01.2019r.

Zalqcznik nr2 do ZarzqdzeniaNr 1212019 z dnia 30.01.2019r.

Zalqcznik Nr 3 do ZazqdzeniaNr 12t2019 z dnia 30.01.2019r.

Terminy postepowania_ rekrutacyjnego
przedszkola dla kt6rego Gmina sierakowice iest organem prowadzecym

Lp. CzynnoSci
Termin w

postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin rekrutacji
w postqpowaniu
uzupelniajqcym

1. Zlo2enie wniosku o przyjqcie do przedszkola wraz z
dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie pzez
kandydata warunk6w i kryteri6w branych pod uwagg w
postgpowan iu rekrutacyjnym

25.03.2019r. -
09.04.2019r. do godz.

14.00

06.05.2019r. -
17.05.2019r.

do godz. 12.00

2. Podanie do publicznej wiadomoSci nEez--konxsjg
rekrutacyjnq:

1. listy kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

2. listy kandydat6w ptzyjetych i nie przyietvch

16.04.2019r. 22.05.2019r.

Terminy postepowania rekrutacyinego ora
form wychowania przedszkolnego oraz odOziil6w przedszkolnyitr w szkolach
pod,stawowych dla kt6rych Gmina sierakowice jest organem prowadze;ym

Lp. Czynno5ci
Termin w

postqpowaniu
rekrutacyjnym

Termin rekrutacji
w postgpowaniu
uzupelniajqcym

1. zlozenie wniosku o przyjqcie oo@
i innych form wychowania przedszkolnego wtaz z
dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie pvez
kandydata warunk6w i kryteri6w branych pod uwagg w
postepowan iu rekrutacyjnym

11.03.2019r. -
22.03.2019r. do godz.

14.00

23.05.2019r. -
29.05.2019r.

2. Podanie do publicznej wiadomo6ci pzez komislg
rekrutacyjnq:

1. listy kandydat6w zakwatifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

2. listy kandydat6w przvietvch i nie ozvietvch

28.04.2019r. 31.05.2019r.

Terminy postepowania rekrutacyjnego
podstawowych, dla kt6rych Gmina sierakowice jest organem prowadzqcym

Lp. CzynnoSci
Termin w

postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin rekrutacji
w postgpowaniu
uzupelniajqcym

1. Ao2enie wniosku o pzyjgcie do Tlasy I wr.az z
dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie przez kandydata
warunk6w i kryteri6w branych pod uwagq w postgpowaniu
rekrutacyjnym

05.08.2019r. -
14.08.2019r.

20.08.2019r. -
22.08.2019r.

2. Podanie do publicznej wiadomo6ci pzez fomis;g
rekrutacyjnq:

1. listy kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

_ L. listy kandydat6w pzyietvch i nie ozvietvch

19.08.2019r. 23.08.2019r.


