Terminy
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
i
postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkol. 2019/2020 do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilków:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Rodzaj czynności
Złożenie deklaracji o kontynuacji
edukacji przedszkolnej w kolejnym
roku szkolnym.
Złożenie w przedszkolu/szkole
podpisanego wniosku o przyjęcieoraz
dokumentów
potwierdzającychspełnianie kryteriów
rekrutacyjnych.
Opublikowanie list dzieci
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka w przedszkolu/szkole, do
której dziecko zostało
zakwalifikowane.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza.
W terminie 7 dni od dnia
opublikowania list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia rodzic może wnieść do
dyrektora przedszkola/szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
19.02.-26.02.2019 r.

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
-------------------------

27.02.-19.03.2019 r.

28.05.-03.06.2019 r.

03.04.2019 r.

10.06.2019 r.

04.04.-12.04.2019 r.

11.06.-17.06.2019 r.

17.04.2019 r.

24.06.2019 r.

od 17.04.2019 r.

od 24.06.2019 r.

Terminy
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
i
postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkol. 2019/2020 do
klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wilków:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Rodzaj czynności
Rodzice dzieci realizujących
obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
składają wnioski (zgłoszenia w
przypadku dzieci obwodowych) o
kontynuację edukacji w klasie I tej
szkoły.
Złożenie w szkole podpisanego
wniosku/zgłoszeniaoraz dokumentów
potwierdzających spełnianie
kryteriów rekrutacyjnych.
Opublikowanie list dzieci
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka w szkole, do której dziecko
zostało zakwalifikowane.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza.
W terminie 7 dni od dnia
opublikowania list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia rodzic może wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
do 26.02.2019 r.

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
-------------------------

27.02.-19.03.2019 r.

28.05.-03.06.2019 r.

03.04.2019 r.

10.06.2019 r.

04.04.-12.04.2019 r.

11.06.-17.06.2019 r.

17.04.2019 r.

24.06.2019 r.

od 17.04.2019 r.

od 24.06.2019 r.

