Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.32.2019
Burmistrza Zdzieszowic
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2029/2020 do klas I szkół
podstawowych, dia których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
LP

RODZAJ CZYNNOŚCI

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
kandydata zamieszkałego poza obwodem
danej szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
2. Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej, dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziałów sportowych. Do
prób sprawności fizycznej przystępują
tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo
dobry stan zdrowia potwierdzony
orzeczeniem wydanym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej
3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej
4. W eryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
5. Podanie do publicznej wiadompści przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
6. woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

1.

Id: 534514D7-8C0E-4154-BIBD-72E73097CBB9. Podpisany

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
1-19 marca 2019 r

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
6 - 1 5 maja 2019 r

do 22 marca 2019 r

do 21 maja 2019 r

(PSP nr 3 kl. i )

(PSP nr 3 kl. 1)

do 26 marca 2019 r

do 24 maja 2019 r
do godziny 12.00

do 29 marca 2019 r

do 31 maja 2019 r

do 5 kwietnia 2019 r

do 7 czerwca 2019 r

do 12 kwietnia 2019 r

do 14 czerwca 2019 r

Strona 1

7.

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

Id: 534514D7-8C0E-4154-BIBD-72E73097CBB9. Podpisany

do 17 kwietnia 2019 r

do 19 czerwca 2019 r
do godziny 12.00

Strona 2

