
 Zarządzenie nr 532/2018
Burmistrza Wołczyna

z dnia 02 lutego 2018 roku

w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych a także terminów składania
dokumentów w tych postępowaniach 

Na  podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, ze zm.) i art. 154 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 59, ze zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1.

1.  Ustalam następujące  terminy  dokonywania  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  i
postępowaniu  uzupełniającym  na  rok  szkolny  2018/2019  do  przedszkoli  i  oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.

Tabela nr 1.

Lp Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym

1 2 3 4

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego  w  szkole  podstawowej  wraz  z
dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego  
2018 r. (Pn)

do 12 marca 2018 r.
(Pn)

od 30 kwietnia  
2018 r. (Pn)
do 07 maja  
2018 r. (Pn)

2 Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków  o
przyjęcie  do  przedszkola  lub  oddziału  przedszkolnego w
szkole  podstawowej   i  dokumentów  potwierdzających
spełnianie  przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca 2018 r.
(Wt)

do 19 marca 2018 r.
(Pn)

od 09 maja 2018 r.
(Śr)

do 14 maja 2018 r.
(Pn)

3 Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję
rekrutacyjną  listy  kadydatów  zakwalifikowanych  i  listy
kandydatów niezakwalifikowanych 

21 marca 2018 r.
 (Śr)

16 maja 2018 r.
(Śr)

4 Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia
dziecka  do  przedszkola  lub  oddziału  przedszkolnego  w
szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia 

od 22 marca 2018 r.
(Czw) 

do 27 marca 2018 r.
(Wt)

od 17 maja 2018 r.
(Czw) 

do 21 maja 2018 r.
(Pn)

5 Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję
rekrutacyjną  listy  kandydatów  przyjętych  i  listy
kandydatów nieprzyjętych  

29 marca 2018 r.
(Czw)

22 maja 2018 r.
(Wt)

6 Rozpoczęcie  procedury  odwoławczej  poprzez  złożenie
wniosku  o  sporządzenie  uzasadnienia  odmowy  przyjęcia
dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej  

do 05 kwietnia 
2018 r. 
(Czw)

do 29 maja
2018 r. (Wt)



2.  Ustalam  następujące  terminy  dokonywania  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  i
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wołczyn.

Tabela nr 2.

Lp Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym

1 2 3 4

1 Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
(dziecko  zamieszkałe  w  obwodzie  szkoły  jest
przyjmowane  z  urzędu,  na  podstawie  zgłoszenia
rodziców) 

od 19 lutego  
2018 r. (Pn)

do 26 lutego 2018 r.
(Pn)

od 26 kwietnia  
2018 r. (Czw)

do 27 kwietnia  
2018 r. (Pt)

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 lutego  
2018 r. (Wt)

do 12 marca 2018 r.
(Pn)

od 30 kwietnia  
2018 r. (Pn)
do 07 maja  
2018 r. (Pn)

3 Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków  o
przyjęcie  do  szkoły  podstawowej  i  dokumentów
potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata  warunków
lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym

od 13 marca 2018 r.
(Wt)

do 19 marca 2018 r.
(Pn)

od 09 maja 2018 r.
(Śr)

do 14 maja 2018 r.
(Pn)

4 Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję
rekrutacyjną  listy  kadydatów  zakwalifikowanych  i  listy
kandydatów niezakwalifikowanych 

21 marca 2018 r.
 (Śr)

16 maja 2018 r.
(Śr)

5 Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia
dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w postaci
pisemnego oświadczenia 

od 22 marca 2018 r.
(Czw) 

do 27 marca 2018 r.
(Wt)

od 17 maja 2018 r.
(Czw) 

do 21 maja 2018 r.
(Pn)

6 Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję
rekrutacyjną  listy  kandydatów  przyjętych  i  listy
kandydatów nieprzyjętych  

29 marca 2018 r.
(Czw)

22 maja 2018 r.
(Wt)

7 Rozpoczęcie  procedury  odwoławczej  poprzez  złożenie
wniosku  o  sporządzenie  uzasadnienia  odmowy  przyjęcia
dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej  

do 05 kwietnia 
2018 r. 
(Czw)

do 29 maja
2018 r. (Wt)

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom gminnych jednostek oświatowych prowadzących
postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             Burmistrz
                                                                                                 mgr Jan Leszek Wiącek


