
Zarz~dzenie Nr 6/2019 

W ojta Gminy Somianka 

z dnia 31 stycznia 2019r. 

w sprawie ustalenia terrnin6w postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniaj<}cego do oddzial6w 

przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych, 

dla kt6rych organem prowadz<}cym jest Gmina Somianka 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz<}dzie gminnym (t. j. Oz. U. z 2018r. 

poz. 994, z p6Zn. zm.), w zawi<}zku z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2018r. poz. 996 z p6in. zm.) W6jt Gminy Somianka zarz<}dza, co nastypuje: 

§1 

Ustala Sly terrniny przeprowadzenia postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniaj<}cego 

do oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla kt6rych organ em prowadz<}cym jest Gmina 

Somianka, w roku szkolnym 2019/2020, okreslone w Zal<}czniku Nr 1 do niniejszego zarz<}dzenia. 

§2 

Ustala Sly terrniny przeprowadzenia postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniaj<}cego 

do klas pierwszych szk61 podstawowych dla kt6rych organem prowadz<}cym jest Gmina Somianka, 

w roku szkolnym 2019/2020, okreslone w Zal<}czniku Nr 2 do niniejszego zarz<}dzenia. 

§3 

Wykonanie zarz<}dzenia powierza siy dyrektorom szk61 podstawowych. 

§4 

Zarz<}dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

I. 1 



Zal"!cznik Nr 1 do Nr 612019 

W6jta Gminy Somianka 

z dnia 31 2019r, 

Terminy przeprowadzenia rekrutacyjnego i post.;:powania ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,1""<>"'" 


do oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowyclI, dla ktorych organem prowadz~cym jest 

Gmina Somianka na rok szkolny 2019/2020. 


Lp. 

1. 

Rodzaj czynnosci 

1 

potwierdzaj'J.cych 
warunk6w i 

branych pod uwag<r w 
post<rpowaniu rekrutacyjnym, w 
tym dokonanie przez 
przewodnicz'J.cego 
rekrutacyjnej 0 kt6rych 
mowa wart. 150 ust. 7 ustawy 
Prawo 

4. Podanie do 
wiadomosci 

5. 

6. 

i rekrutacyjn'J. Iisty kandydatow 
zakwalifikowanych i kandydatow 
niezakwalifikowan ch 
Potwierdzenie 
kandydata woli 
danego oddziaru 
w postaci 
oswiadczenia 
Podanie do 
wiadomosci 
rekrutacyjn'J. listy kandydatow 
przyj<rtych i kandydat6w 

Termin 

w post.;:powaniu 

rekrutac m 


11.02.2019r. 

25.02.2019r. -08.03.2019r. 

11.03.2019r. 13.03.2019r. 

13.03.2019r. 

14.03.2019r. - 21.03.2019r. 

22.03.2019r. 

w post-rpowaniu 

01.04.2019r. 05.04.2019r. 

08.04.2019r. - 1O.04.2019r. 

10.04.2019r. 

11.04.2019r. 16.04.2019r. 

16.04.2019r. 



.. .. 
Nr 2 do Nr 6/2019 

W6jta Gminy Somianka 

z dnia 31 2019r. 

Terminy przeprowadzenia post-rpowania rekrutacyjnego i post-rpowania uzupelniaj~cego 


do klas pierwszych szk61 podstawowych dla kt6rych organem prowadz~cym Somianka 

na rok 201912020. 


Lp. Rodzaj czynnosci 

Zlozenie deklaracji 
pierwszych 

2, Zlozenie wniosku 0 

do klasy pierwszej 
szkoly podstawowej, 
wraz z dokumentami 
potwierdzaj,!-cymi spelnianie 
przez kandydata kryteri6w 
branych pod uwagy 

'n 
3. Weryfikacja komisjy 

rekrutacyjn,!- wniosk6w 
o przyjycie do klasy 
szkoly podstawowej i 
dokument6w potwierdzaj'!-cych 
spelnianie 

Termin 
w post-rpowaniu 
rekrutacv'n m 

11.02.2019r. - 22.02.2019r. 

25.02.2019r. -08.03.2019r. 01.04.2019r. 05.04.2019r. 

warunk6w i 11.03.2019r. -13.03.2019r. 08.04.2019r. 1O.04.2019r. 
pod uwagy w postt;powaniu 
rekrutacyjnym, w tym 
przez przewodnicz,!-cego 
rekrutacyjnej czynnosci, 0 kt6rych 
mowa wart. 150 ust. 7 
Prawo oswiatowe 

4. Podanie do publicznej 
wiadomosci przez komisjy 
rekrutacyjn,!- listy kandydat6w 
zakwalifikowanych i kandydat6w 
niezakwalifikowan ch 

5. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjycia do 
danego oddzialu przedszkolnego 
w postaci 

Podanie do publicznej 

13.03.2019r. lO.04.2019r. 

14.03.2019r. - 21.03.2019r. 11.04.2019r. 1 

wiadomosci przez komisjt; 
rekrutacyjn,!-listy kandydat6w 16.04.2019r. 
przyjytych i kandydat6w 
ni rzy' ytych 

22.03.2019r. 


