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Zarządzenie nr 5 /2019
Wójta Gminy Zielonki
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w

sprawie

terminów

przeprowadzenia

postępowania

rekrutacyjnego

i

postępowania

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
gmina Zielonki, na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 31 ust. 12, 153 ust. 2 i 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 późn. zm.) Wójt
Gminy Zielonki zarządza, co następuje:
§1.
Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny
2019/2020:
L.p.

Czynności postępowania
rekrutacyjnego

1.

Składanie/ przyjmowanie
deklaracji o kontynuacji
wychowania przedszkolnego
przez dzieci uczęszczające
do publicznych przedszkoli.

2.

3.

Terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego

Termin określony ustawowo, tzn.
7 dni poprzedzających
rozpoczęcie postępowania
rekrutacyjnego
(art. 153 ust. 2 ustawy dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 996 późn. zm.)
od 11 lutego 2019 r.
do 15 lutego 2019 r.
Składanie/ przyjmowanie
Termin określony ustawowo, tzn.
wniosku do Dyrektora
7 dni poprzedzających
GZEAS w Zielonkach o
rozpoczęcie postępowania
zamiarze kontynuacji
rekrutacyjnego
wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 12 ustawy z dnia 14
przez dzieci uczęszczające
grudnia 2016 r. - Prawo
do niepublicznego
oświatowe tekst jednolity Dz. U.
przedszkola wyłonionego
z 2018 r. poz. 996 późn. zm.)
w otwartym konkursie ofert. od 11 lutego 2019 r.
do 15 lutego 2019 r.
Składanie wniosków wraz

od 18 lutego 2019 r.

Terminy
przeprowadzania
postępowania
uzupełniającego

˟

˟
19 - 21 sierpnia 2019 r.

4.

5.

6.

z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
o przyjęcie do:
 przedszkola;
 oddziału
przedszkolnego w
szkole podstawowej.
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata
zakwalifikowanego woli
przyjęcia wyrażonej we
wniosku, w formie
pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

do 1 marca 2019 r.

11 marca 2019 r.

22 sierpnia 2019 r.

od 11 marca 2019 r.
do 15 marca 2019 r.

od 22 sierpnia 2019 r.
do 23 sierpnia 2019 r.

18 marca 2019 r.

26 sierpnia 2019 r.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez gminę
Zielonki oraz dyrektorom niepublicznych przedszkoli wyłonionych w otwartym konkursie ofert
na realizację

zadania

publicznego

w zakresie

wychowania

przedszkolnego

pod

nazwą

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku
szkolnym 2018/2019”.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zielonki
(-) mgr Bogusław Król

