
wó.lr GrMlNy coów
32-42a Gdow; Rynek 40

Zarządzenie Nr 10/2018

Wójta Gminy Gdów

z dnia 23 sĘcznia2018 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 201812019 terminów postępowania rekrutaryjnego
oraz postępowania uzupelnĘącego do przedszkoli i oddzialów pnedszkolnych
w szkolach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych prz;ez Gminę
Gdów.

Napodstawie art. 154 ust. 1pkt 1 ustawy zdńa 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz. U. zż077 r. poz. 59 zpóźn. an.) zaruądza się, co następuje:

§1.

Ustala się na rok szkolny 201812019 terminy postępowania rekrutacyjnego otaz
postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów zgodnie z zńąsmkiem nr l do
zarądzeńa.
Ustala się na rok szkolny 201812019 terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas I szkoł podstawowych prowadzonychprzez Gminę
Gdów zgodnie zzńącmil<tem nr 2 do zatądzeńa

§2.

Wykonanie z,atządzeńa powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych
prowadzonych ptzez Gminę Gdów.

§3.

Zarządzeńe wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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WÓJT GMINY GDÓW
32-42a Gdow; Rynek 40

Załqczniknr I
do Zarzqdzenia Nr 10/2018.
WójtaGmirry Gdów
z dnia 23 stycznia 2018 r.

TERMIIYY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PnZEDSZKOLIrYCH

w SZKOŁACH PoDsTA\ilowYCH NA RoK sZKoLNrY 201812019

V\łf;;t
ZbĘnfu"w łrĘo,

Lp. Rodzaj crynności Termin
w postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postępowaniu
uzuoehiaiacym

1 Złożęńę wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego wraz z
dokumęntami potwierdzaj ącymi
spełnianie przęzkandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyj nym

od 8 marca 2018 r.
do 28 marca 2018 r.

od24 kwietnia 2018 r.
do 30 kwietnia 2018 r.

) Podanie do publicznej wiadomości
przez komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezaloralifi kowanych

11 kwiecień 2018 r. 7 maj 2018 r.

Ą
_r. P otwierdze ńe ptzez rcdzica kandydata

woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

od12 kwietnia 2018 r.
do 19 kwietria 2018 r.

od 8 maja 2018 r.
do 14 maja 2018 r.

4. Podanie do pńlicznej wiadomości
ptzęz komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

23 kwiecień 20l8 r. 15 maj 2018 r.



WOJT GMINY COÓW
32-420 Gdow; Rynek 40 Załqcmiknr 2

do Zarzqdzenia Nr 1 0/2 0 1 8.

WójtaGminyGdów
z dnia 23 sĘcznia 2018 r.

TERMIFW POSTĘPOWAIIIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWA}{IA
UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA

RoK §ZKoLI\-Y 201812019

Lp. Rodzaj crynności Termin
w postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postępowaniu
uzunełniaiacvm

l Złożeńe wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnianie Wzez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyj nym

od 8 marca 2018 r.
do 28 marca 2018 r.

od24 kwietnia 2018 r.
do 30 kwietria 2018 r.

,)
Podanię do publicarej wiadomości
ptzez komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezalnłralifi kowanych

11 kwiecień 2018 r. 7 maj 2018 r.

a
J. Potwierdze ńe przez r o dńca

kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

od12 kwienria 2018 r.

do 19 kwietnia 2018 r.
od 8 maja 2018 r.
do 14 maja 2018 r.

4. Podanie do publicmej wiadomości
ptzęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

23 kwiecień 2018 r. 15 maj 2018 r.

JT


