
Zarządzenie Nr 15/2019
Wójta Gminy Gorlicę

z dnia28 stycnia201,9 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego na rok szkolny ż0l9lżOż0 do przedszkoli i oddziafu
przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Gorlice jest organem
ptowadzącym

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 t. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2018 r. poz. 996 z póżn, zm.) oraz art. 30 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z20I8 t. poz.994 zpóźn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam terminy przeprowadzańa postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającęgo na rok szkolny 201912020 do przedszkoli i oddziŃl przedszkolnego
w Szkolę Podstawowej w Klęczanach, dla których Gmina Gorlice jest organem
prowadzącym.
Terminy, o których mowa w ust. 1 stanowią zńączntk do niniejszego zaruądzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia zlęcam Dyrektorom Samorządoł\ych Przedszkoli prowadzonych
przęz Gminę Gorlice, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej
w Klęczanachoruz Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach.

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Gorlice, na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli.

§4

Zaruądzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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2,



Załqcznik
do Zarzqdzenią Nr 1 5/20 1 9

Wójta Gminy Gorlice
z dnią 28 stycznia 20l9 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA PO§TĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA ROK SZKOLI\IY żOt9l20ż0
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO,

DLA KTÓRYCH GMINA GORLICE JEST ORGANEM PRO\ilADZĄCYM

Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu

rekrutacyinym
Termin w postępowaniu

uzuDełniaiacym

1

Złożęnie wniosku o przyjęcie do
przedszkol aJ oddziŃu przedszkolnego
wrazz dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie przęz
kandydata kryteriów branych pod
uwasę w oostepowaniu rekrutacyinym

od 11 - 27 marca20l9 t.
do godz. 1500

od 30 kwiętnia
14 sierpnia 2019 r.
do godz. 1500

2.

Weryfi kacj a przez komisj ę
rekrutacyjną wniosków i
dokumęntów, o których mowa w pkt 1

od 2 do 3 kwiętnia 2019 r. 19 sierpnia ż0I9 r.

a

Podanie do publicznej wiadomości
ptzęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifi kowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2079 r
godz. 1200

20 sierpnia 2019 r.
godz. 1200

4.

Potwierdze nie przez r odzica
kandydata woli przyjęcia do
przedszkol al oddziŃu przedszkolnego
w postaci oisemnego oświadczenia

od 8 do 12 kwietnia 2019 t.
do godz. 1500

od 21 do 27 sierpnia 2019 r.
do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów przyjęĘch i kandydatów
niepr zyj ętych do przedszkola/
oddziału przedszkolnego

15 kwietnia 2019 r.
godz. 1200

28 sierpnia 2019 r
godz.7200


