
Zarządzenię Nr 1612019

Wójta Gminy Gorlice
z dniaZ8 stycznia2}I9 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postęPowania

uzupełniającego na rok szkolny 201912020 do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których Gmina Gorlicę jest organem prowadzącym

Na podstawię art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnta 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U,

z 2018 r. poz, 996 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz,U, z20I8 r. poz,994 zpóźn.zm.) zarządzarr\ co następuje:

§1

Ustalam terminy przeprowadzartia postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego na rok szkolny 201912020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla
których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym.
Terminy, o których mowa w ust. 1 stanowią zńącznik do niniejszego zaruądzenta.

§2

Wykonanie zarządzenia zlecarl Dyrektorom Szkół Podstawowych prowadzonych przęz
Gminę Gorlice i Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach.

§3

Zatządzenie podlega ogłoszeniu przez umieszczenię na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Gorlice, na stronach internetowych otaz na tablicach ogłoszeń szkół.

§4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

1.

2,



Załqcznik
do Zarzqdzenią Nr 1 6/20 1 9

Wójta Gmfuy Gorlice
z dnią 28 stycznia 2019 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA ROK §ZKOLI\rY ż01912020

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ POD§TAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH GMINA GORLICE JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu

rekrutacyinym
Termin w postępowaniu

uzupełniaiącym

l

Składanie wniosków o przyjęcie do
klasy pierwszej szkoły podstawowej
wTaz z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie przęz
kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyi nym

od l do ż4|sliętniaZDl9 r,
do godz. 1500

od 10 maja
do 16 sierpniaż}I9 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacj a przęz komisj ę
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
klasy pierwszej szkoły podstawowej
i dokumentów, o których mowa
Wpkt 1

od 25 do 26 kwietnia 2019 r. od 19 do 20 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości
ptzęz komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów zakwalifi kowanych
i kandvdatow niezakwalifikowanvch

26 kwietnia ż019 r.
godz.1200

21 sierpnia 2019 t.
godz,1ż00

4.

P otwierdze nie przez r o dzica
kandydata woli przyjęcia do klasy
pierwszej szkoły podstawowej
w oostaci oisemneso oświadczenia

od 29 kwietnia
do 8 maja 2019 r.

do godz. 1500

odż2 doż7 sierpniaż}l9 r.
do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do klasy pierwszej
szkołv podstawowei

9 maja 2019 r.

godz, Iż00
28 sierpnia ż019 r,

godz. 1200


