ZARZ^DZENIE NR ..S.k.UA
BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia 2l?..S^C.Znl.^2019 r,
w sprawie ustalenia terminow przeprowadzania post^powania rekrutacyjnego oraz post^powania

uzupelniajsicego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego
w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020.

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

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzania post^powania rekrutacyjnego oraz post^powania uzupelniaj^cego do
publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok
szkolny 2019/2020, stanowiqce za4cznik do zarz^dzenia.
§ 2. Wykonanie zarzqdzenie powierza si^ dyrektorowi Biura Obslngi Szkol Samorz^dowych
w Choszcznie.

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

Otrzymuj^:
1. Biuro Obslugi Szkol Samorz^dowych,
2. Wydzial Organizacyjno-prawny.

? pod
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Zal^cznik

do Zarz^dzenia Bumiistrza Choszczna Nr ^^ |19
zdnia Jrb ^\4^^0. 20 4q r.

HARMONOGRAM CZYNNOSCI W POST^POWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ
W POST^POWANIU UZUPELNIAJ4CYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI IINNYCH
PUBLICZNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE CHOSZCZNO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Lp.

Rodzaj czynnosci

Termin

Termin

w post?powanm

w post^powamu

rekrutacyjnym

UZl

Ztozenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w placowce, do lctorej dzieci

od 20 lutego do 28 lutego 2019

aktualnie ucz^szczaj^.
1.

Z-tozenie wniosku o przyj^cie do przedszkola

odl do 15marca2019

do 17 kwietnia

2019

lub innej formy wychowania przedszkolnego
wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi
spelnianie przez kandydata wamnkow lub

kryteriow branych pod uwag^
w post^powaniu rekrutacyjnym
2.

Weryfikacja przez komisj? rekrutacyjn^
wnioskow o przyj^cie do przedszkola lub

do22marca2019

do 24 kwietnia

2019

innej formy wychowania przedszkolnego

i dokumentow potwierdzaj^cych spetnianie
przez kandydata warunkow lub kryteriow

branych pod uwag? w post^powaniu
rekmtacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodnicz^cego komisji relcrutacyjnej
czynnosci, o ktorych mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 gmdnia
2016r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2018r.
poz. 996 ze zm.)
3.

Podanie do publicznej wiadomosci przez

do29marca2019

do 30 kwietnia

2019

komisj? rekrutacyjn^ listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niezakwalifikowanych
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

do5kwietnia2019

do6maja2019

do 12kwietnia2019

do 10maja2019

przyj^cia w postaci pisemnego oswiadczenia
5.

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