
Burmistrz
Kruszwicy ZARZĄDZENIE NR 13/2019

BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 4 lutego 20l9 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupelniającego, w tym terminów składania dokumentów do przed§zkoli i oddzialów przedszkolnych
w szkolach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kruszwica na rok szkolny 201912020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod

uwagę w postępołvaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupelniającym oraz dokumentów
potwierdzających spelnianie kryteriów i liczbę punktów możlirłrych do uzyskania za poszczególne

kryteria.

Na podstawie aft. l54ust. l pkt l iust.3 ustawy zdnia 14grudnia 2016 r. Plawo ośrviatowe (Dz.U.
z2018 r. poz.996, z póżn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogranr czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w poslępowaniu
uzupełniającyrn do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych:

Lp. Rodzaj czynności Termin
ł, postępowaniu
r€krutacyinym

Termin w drugim
etapie

postępowania
rekrutacyjnego
(postępowanie
uzuDelniaiace)

Złożenie wniosku o przl,jęcie do przedszkola wraz
zdokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunkórł, lub kryteriów branych pod uwagę
w DosteDowaniu rekrutacvinvn].

l l lutego-
0l marca 2019 r

21-28 marca
20l9 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potrvierdzających spełnianie przez kandy data rvarunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym możliwość żądania pnez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów
ootrvierdzaiacvch okoliczności zawarte ośrviadczeniach.

do 8 marca
20l9 r.

do 29 marca
2019 r.

3. Podanie do publiczlrej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifi kowanych.

ll marca
20]'9 r.

l kwietrlia
2019 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata wo|i przyjęcia
w Dostaci oisemneso oświadczenia.

do l5 marca 20l9 r. do 5 kwietnia
2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacy.jną listy kandydatórv przyjętych i kandydatów
nieprzvietvch.

20 marca
2019 r.

8 kwi€tnia
2019 r.

6. Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania
przedszkolneqo w przedszkolu.

6 lutego-
l5 luteso 20l9 r.

Lp. Rodzaj crynności Termin
w po§tępowaniu
r€krutacyjnym

Termin w drugim
etapie

postępowania
rekrutacyjnego
(postępowanie
uzunelniaiace)

l złożenie wniosku o orzviecie do szkołv oodstawowei l] luteso- 21-28 marca
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wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
W DosteDowaniu rekrutacvinvm.

8 marca
2019 r.

2019 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przy|ęcie do szkoły podstawowej idokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnynl W tym moźliwość żądania pnez
przewodniczącego dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte oświadczeniach.

do 08 marca
20l9 r.

do 29 marca
2019 r,

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakrvalifi kowanych.

l l marca
2019 r.

l kwietnia
2019 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

do l5 nrarca -20l9 r. do 5 kwietnia
2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nienrzyietvch.

20 marca
20l9 r.

8 kwietnia
2019 r.

§3. 1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zostały określone w ustawie zdnia
l4 grudnia 20l6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z20|8 r., poz.996 z późn.nll.).

2. Kryteria brane pod uwagę na drugirn etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałórv
przedszkolnych w sżkołach podstawowych, dokunenty potrvierdzające spełnianie kryteriów oraz liczba
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne krytefia zostały określone w uchrvale ff XXXIl302l20|7
Rady Miejskiej Kruszwicy z dnia 30 marca 20l7 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugin
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ioddziałów przedszkolnych zorganizorvanych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszrvica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz
okleś|enia dokumentórv niezbędnych do potlvierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz, Woj Kuj - Pom. z20|7 r.

poz.l803).

3. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania lekrutacyjnego do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dokunrenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz liczba punktów
możliwych do uzyskania ża poszczególne kryteria zostały określone w uchwale nr XXXI/301/2017 Rady
Mieiskie| Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na dfugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Kruszwica, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriór.v (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z2011 r, poz,l802).

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszego zarządzenia mowa o przedszkolu naleźy rozumieć przez to równięż
oddział przedszkolny.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkól izespołów szkół prorvadzonych
przez Gminę Kruszwica.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
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