
Zarządzenie Nr 2612019

Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

uzupełniającego na rok szkolny 201912020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstaworvych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojnice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.IJ. z2018 r.,poz,994 zpóżn, zm) otazart.154 ust. 1 pkt 1 w zw. zart.29 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 14 gnrdnia 2016 r, Prawo oświatowe (Dz. U. z20I8 T.,poz.996 zpożn, zm.),

zarządzam, co następuj e:

§1

Ustalam harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na

rok szkolny 201,912020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których

organem provvaclzącyrrr jest Gmina Chojnice zgodnie z zńącznikiem nr 7 do zarządzęnia.

§2

Ustalam harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na

rok szkolny 201912020 do klas I szkoł podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Chojnice zgodrrie z załącznikiem nr 2 do zarządzęnia.

§3

Wykonanie Zarządzenta powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącyrn jest Gmina Chojnice.

§4

Zarządzenie r.vclrodzi w życie z dniem podpisania.
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Wójta Gminy Chojnice
z dnia3l stycmia 2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz po§tępowania uzupełniającego

na rok szkolny 207912020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice

L.p. Rodzaj czynności

Terminy
postępowania

rekrutacyjnego

Terminy
postępowania

uzupelniającego

l składanie wnioskow wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przęz

kandydata warunków i kryteriów brarrych

pod rrwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.20l9 r

do ż9.03,2019 r

od 01.08.20l9 r.

do 09.08.2019 r.

ż. OpLrblikowarrie w szkołaclr list kandydatów

zakwaliflkowanych i list kandydatów

n iezakwa lifi kowanycli,

UWAGA: Zakwalit'ikowanie nię jest

równtlzllaczne z przyjęcienl do oddziału
przedszkolnego.

l0.04.2019 r. 21.08.2019 t.

3. Potwierdzenie w formie pisernnej przez

rodzicit/opiekurra prawnego woli zapisu

kandydata do oddziału przedszkolnego.
do 19.04.2019 r. do 26.08.2019 r

4. Opublikowanie w szkołaclr list dzięct
przyjętych i nieprzyjętych

30.04.2019 r. ż8.08.2019 r.
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Wójta Gminy Chojnice
z dnia31 sĘcznia2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz po§tępowania uzupełniającego
na rok szkolny 201912020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Chojnice

L.p. Rodzaj czynności
Terminy

postępowania
rekrutacyjnego

Terminy
postępowania

uzupelniającego
l Złożenię r.vlliosku o przyjęcie do szkoły

podstawowej wraz z dokumentami
potwierclzającymi spełnianie przez
kandydata warunków i kryteriów branych
pod Lrwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 01 .03.20l9 r.

do29.03,2019 r,

od 01 .08.20l9 r.

do 09.08.20l9 r.

2. Przeprowadzen ie prób sprawrrośc i fizy cznej,
o ktorych ll]owa w aft. 137 ust. 1 pkt 3

ustawy Prawo oświatowe
(Dz, U.20lB,poz.996).

od 06.03.2019 r.

do 1 5.03.20 l9 r.

od 12.08.2019 r.

do 16.08.20l9 r.

a
J. Optrblikowallie w szkołach list kandydatów

zakrvalit'iltor.varlycir i list kandydatów
n iezakrł al if-ikowanych,
UWAGA; Zakwalifikowanię nie jest
tówllozrtilcztle z pI,zyjęciem do szkoły.

10.04.2019 r. ż1.08.2019 r.

4. Potwierdze nię w fbrrnie pisemnej przęz
rodzica/clpiekLlna prawnego woli zapisu
kandvdata do szkoły podstawowej.

do 19.04.20l9 r. do ż6,08,ż019 r.

5. Oprrblikowanie w szkołach list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych.

30.04,2019 r. 28.08.20l9 r.
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