Zarządzenie Nr OR.0050.13.2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA
LWÓWEK ŚLĄSKI
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski
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.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w placówce
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne kolejno na pierwszym etapie (kryteria
ustawowe), a w przypadku równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego. Pod uwagę są brane kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Lwówku
Śląskim.
§ 2. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych określonych w załączniku nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
2. Kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zamieszkałych
w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być do niej przyjęci po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje
wolnymi miejscami. Kryteria określone są w Uchwale Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
Zarządzenia Burmistrza
nr OR.0050.13.2019
z dnia 4 lutego 2019 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy
składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski
w roku szkolnym 2019/2020
Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
3

Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym
4

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału
przedszkolnego wraz z
załącznikami

od 15 marca 2019 r.
do 29 marca 2019 r.
do godz. 15:00

od 3 czerwca 2019 r.
do 14 czerwca 2019 r.
do godz. 15:00

2

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie

od 1 kwietnia 2019 r.
do 4 kwietnia 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.

3

Podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2019 r.
do godz. 10:00

19 czerwca 2019 r.
do godz. 10:00

4

Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2019 r.
do 11 kwietnia 2019 r.
do godz. 15:00

od 21 czerwca 2019 r.
do 24 czerwca 2019 r.
do godz. 15:00

5

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

12 kwietnia 2019 r.
o godz. 10:00

25 czerwca 2019 r.
o godz. 10:00

Lp.

Rodzaj czynności

1

2

1

Załącznik nr 2
Zarządzenia Burmistrza
nr OR.0050.13.2018
z dnia 4 lutego 2018 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy
składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla dzieci
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły w roku szkolnym 2019/2020
Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
3

Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym
4

od 15 marca 2019 r.
do 29 marca 2019 r.
do godz. 15:00

od 3 czerwca 2019 r.
do 14 czerwca 2019 r.
do godz. 15:00

od 1 kwietnia 2019 r.
do 4 kwietnia 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.

Podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2019 r.
do godz. 10:00

19 czerwca 2019 r.
do godz. 10:00

4

Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2019 r.
do 11 kwietnia 2019 r.
do godz. 15:00

od 21 czerwca 2019 r.
do 24 czerwca 2019 r.
do godz. 15:00

5

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

12 kwietnia 2019 r.
o godz. 10:00

25 czerwca 2019 r.
o godz. 10:00

Lp.

Rodzaj czynności

1

2

1

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

2

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie

3

