ZARZ^DZENIE NR ..8±\^...
BURMISTRZA CHOSZCZNA
; dnia .^...^:^^Q^2019 r.
w sprawie ustalenia terminow przeprowadzania post^powania rekrutacyjnego oraz post^powania

uzupelniaj^cego do Idas I publicznych szkol podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym

2019/2020.

Na podstawie art. 154ust.l pkt 1 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. z2018r.
poz. 996 ze zm.) zarz^dzam, co nast^puje:

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzania post^powania rekmtacyjnego oraz post^powania uzupelniaj^cego do
klas I publicznych szkol podstawowych w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020, stanowi^ce zalqcznik
do zarzqdzenia.

§ 2. Wykonanie zarz^dzenie powierza si^ dyrektorowi Biura Obslugi Szkol Samorzqdowych
w Choszcznie.

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Otrzymuj^:
1. Biuro Obslugi Szkol Samorzqdowych,
2. Wydzial Organizacyjno-prawny.
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Za4cznik
do Zarz^dzenia Burmistrza Choszczna Nr IS 5 \ ^

zdnia 2^ yb^Cl^d X),A^ f,

TERMINY PRZEPROWADZANIA POST^POWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ POST^POWANIA UZUPELNIAJ^CEGO DO I<LAS I PUBLICZNYCH SZKOL
PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOSZCZNO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Lp.

1.

Rodzaj czynnosci

Ztozenie wniosku o przyj^cie do szkoly

Termin
w post^powaniu

rekrutacyjnym

uzupelniajiicym

od 18 lutego

od 13 do 17 maja

do29marca 2019r.

2019r.

dogodz. 15.00

dogodz. 15.00

dol2kwietnia2019r

do 3 czerwca2019r.

dogodz. 15.00

dogodz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisj? rekrutacyjn^ listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niezakwalifikowanych

do24kwietnia2019r.

do 7 czerwca 2019r.

do godz. 12.00

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

do29kwietnia2019r.

do 10 czerwca 2019r.

przyj?cia w postaci pisemnego oswiadczenia

dogodz. 13.00

dogodz. 15.00

do6maja2019r.

do 14 czerwca2019r.

do godz. 14.00

dogodz. 14.00

podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzaj^cymi spetnianie przez
kandydata wamnkow lub kryteriow branych
pod uwag? w post^powaniu rekrutacyjnym
2.

Termin
w post^powaniu

Weryfikacja przez komisj? rekrutacyjn^
wnioskow o przyj^cie do szkoty
podstawowej i dokumentow

potwierdzaj^cych spelnianie przez
kandydata wamnkow lub kryteriow branych
_pod uwag? w post^powaniu relcrutacyjnym,
3.

4.

5.

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisj$ rekrutacyjn^ listy kandydatow
przyj^tych i kandydatow nieprzyj^tych
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