
 

Zarządzenie Nr 4/2019 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 25 stycznia 2019 r.  

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Karczmiska 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 131 ust. 1 i 2, art. 133 ust. 1, 2 i 6, art. 154. ust. 1 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm) – zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1. Ustala się w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 

do przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska. 

§ 2. Ustala się w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Karczmiska. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Karczmiskach. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości na tablicy ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy Karczmiska. 

 

 

        Zastępca Wójta Gminy 

        (-) Katarzyna Socha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 25 stycznia 2019 r.  

HARMONOGRAM  

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniający na rok szkolny 2019/2020 

do przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin 

postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin  

postępowania 

uzupełniającego 

1.  

Złożenie przez rodziców dzieci uczęszcza-

jących do przedszkola deklaracji o konty-

nuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym 

roku szkolnym. 

od 04.02.2019 r.  

do 18.02.2019 r. 
- 

2.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przed-

szkola wraz z dokumentami potwierdza-

jącymi spełnianie przez kandydata warun-

ków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 01.03.2019 r.  

do 15.03.2019 r. 

od 22.04.2019 r.  

do 06.05.2019 r. 

3.  

Weryfikacja przez komisję wniosków  

o przyjęcie do przedszkola dokumentów  

potwierdzających spełnianie przez kandy-

data kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 

od 18.03.2019 r.  

do 22.03.2019 r. 

od 07.05.2019 r.  

do 10.05.2019 r. 

4.  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów nie-

zakwalifikowanych. 

25.03.2019 r. 13.05.2019 r. 

5.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci podpisania 

oświadczenia. 

od 26.03.2019 r.  

do 28.03.2019 r. 

od 14.05.2019 r.  

do 18.05.2019 r. 

6.  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

29.03.2019 r.  21.05.2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 4/2019 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 25 stycznia 2019 r.  

HARMONOGRAM  

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2019/2020 do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Karczmiska  

Lp. 
Rodzaj czynności  

postępowania rekrutacyjnego 

Termin  

postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin  

postępowania  

uzupełniającego 

1. 

Złożenie przez rodziców dzieci zamieszka-

łych w obwodzie woli kontynuowania 

edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej 

im. M. Rataja w Karczmiskach roku szkol-

nym 2019/2020 poprzez złożenie karty 

zgłoszenia do szkoły. 

od 01.02.2019 r. 

do 21.02.2019 r. 
- 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej do oddziału sportowego  

w kl. I i kl. IV wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandy-

data kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 22.02.2019 r. 

do 01.03.2019 r. 

od 08.04.2019 r. 

do 12.04.2019 r. 

3. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandy-

data kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 22.02.2019 r. 

do 01.03.2019 r. 

od 08.04.2019 r. 

do 12.04.2019 r. 

4. Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej. 

od 04.03.2019 r. 

do 05.03.2019 r. 

od 15.04.2019 r. 

do 19.04.2019 r. 

5. Weryfikacja przez komisję wniosków  

o przyjęcie do szkoły podstawowej, do 

oddziału sportowego w kl. I i kl. IV  

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności o których 

mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 

od 06.03.2019 r. 

do 08.03.2019 r. 

od 23.04.2019 r. 

do 26.04.2019 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów za-

kwalifikowanych i kandydatów niezakwali- 

fikowanych do szkoły podstawowej, do 

oddziału sportowego w kl. I i kl. IV. 

do 11.03.2019 r. 29.04.2019 r. 

 

7. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia do szkoły podstawowej  

w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 12.03.2019 r. 

do 15.03.2019 r. 

od 13.05.2019 r. 

do 16.05.2019 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej.  

18.03.2019 r. 17.05.2019 r. 

 


