
ZLRZ4DZENTE NR 3412018

BURMISTRZA TUCHOWA

z rlnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia termin6w przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego
i postgpowania uzupelniaj4cego, w tym terminriw skladania dokument6w
do publicznych przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach
podstawowych oraz do klas pierwsrych szkril podstawowych, dla kt6rych Gmina
Tuch6w jest organem prowadz4cym na rok szkolny 201812019.

Na podstawie art. 154 ust. I pkt. I w zwiqzku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dma
14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59 ze zm.) zarzqdzam, co
nastqpuje:

$1.

Ustala sig terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupelniaj4cego, w tym terminy skladania dokument6w do publicznych przedszkoli,
oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych, dla kt6rych Gmina
Tuch6w jest organem prowadz4cym na rok szkolny 201812019, stanowi4ce zal1czniknr 1 do
niniej sze go zar zqdzenia.

s2.

Ustala sig terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupelniaj4cego, w tym terminy skladania dokument6w do klas pierwszych publicznych
szk6l podstawowych, dla kt6rych Gmina Tuch6w jest organem prowadzqcym na rok szkolny
201812019, stanowi4ce zaL1cznikm 2 do niniejszego zaruqdzenia.

s3.

Wykonanie powierza sig Dyrektorowi Gminnej Administracji Oswiaty w Tuchowie.

$4.

Zarz4dzenie wychodziw Zycie z dniem podpisania.



Zal4czniknr I
do Zarzqdzenia Nr 3412018

Burmistrza Tuchowa

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania
uzupelniaj4cego' w tym terminy skladania dokument6w do publicznych przedszkoli
i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych , dla ktrirych Gmina
Tuch6w jest organem prowadz1cym na rok szkolny 201812019.

Lp. Rodzaj crynnoSci
Termin

w postgpowaniu
rekrutacyinym

Termin w postgpowaniu
uzupelniaj4cym

Rozpoczgcie Zakonczenie Rozpoczgcie Zakonczenie
1 ZloAenie wniosku o przyjecie do

przedszkola publicznego wraz z
dokumentami potwierdzaj 4cymi
spelnienie pr zez kandy data
warunk6w lub kryteri6w branych
pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyjnym

I marca
2018 r.

godz. 8.00

20 marca
2018 r,

godz. 15.00

14 maja
2018 r. godz.

8.00

22 maja
2078 r. godz.

15.00

2. Weryfikacja i zatwierdzenie
wniosk6w przez komisjg
rekrutacyjn4, skladanie
dodatkowych dokument6w
potwierdzaj4cych okoliczno6ci
zawarte w oSwiadczeniach na
24danie komisi i rekrutacyi nei .

2l marca
2018 r.

kwietnia
2018 r.

23 maja
2018 r.

3. Podanie do publicznej wiadomo5ci
przez komisjg rekrutacyjn4 listy
kandydat6w zakwalifikowanych i
kandydat6w niezakwalifi kowanych

6 kwietnia 2018 r.
godz.13oo

8 czerwca2jlS r.
godz.73oo

4. Potwierdzenie przez
rodzic6w/opiekun6w prawnych
kandydata woli przyjgcia w postaci
pisemnego o6wiadczenia

9 kwietnia
2018 r.

godz. 8.00

16 kwietnia
2078 r. godz.

15.00

lI czerwca
2018 r. godz.

9.00

18 czerwca
2018 r.

godz.13.00

5. Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisjg rekrutacyjn4 listy
kandydat6w pr zy j gty ch i
kandydat6w niepr zy j gty ch or az
informacji o liczbie wolnych
miejsc, kt6rymi przedszkole jeszcze
dysponuie

l7 kwietnia 2018 r.
godz. 10.00

19 czerwca2018r.
godz.9.00



Zal4czniknr 2
do Zarz4dzenia Nr 3412018

Burmistrza Tuchowa

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutaryjnego i postgpowania
uzupelniaj4cego' w tym terminy skladania dokumentriw do klas pierwszych
publicznych szk6l podstawowych , dla kt6rych Gmina Tuchdw jest organem
prowadz4cym na rok szkolny 20ft/2019.

Lp. Rodzaj czynnoSci
Termin w postgpowaniu

rekrutacyjnym

Termin
w postgpowaniu
uzunelniaiacvm

Rozpoczqcie Zakoiczeme Rozooczecie Zakohczenie
I ZloAenie wniosku o pr4rjecie

do szkoly podstawowej wraz
z dokumentami
potwierdzaj 4cymi spelnienie
pr zez kandydata warunk6w
lub kryteri6w branych pod
uwagg w postgpowaniu
rekrutacyjnym

26 marca
2018 r.

27 kwietnia
2018 r.

16 sierpnia
2018 r.

17 sierpnia
2018 r.

2 Weryfi kacj a przez komisj g
rekrutacyjn4 wniosk6w o
przyjgcie do szkoly
podstawowej oraz
dokument6w
potwierdzaj 4cych spelnienie
pr zez kandydata warunk6w
lub kryteri6w branych pod
uwagg w postgpowanru
rekrutacvinvm.

do 11 maja 2018 r. do 21 sierpnia20lS r.

aJ. Podanie do publicznej
wiadomoSci przez komisjg
rekrutacyjn4 listy
kandydat6w
zakwalifikowanych i
kandydat6w
niezakwalifikowanych

16 maja 2018 r,
do godz. 12,00

22 sierpnia 2018 r.
do godz.12.00

4. Potwierdzenie przez
rodzic6wlopiekun6w
prawnych kandydata woli
przyjgcia w postaci
pisemnego oSwiadczenia

76 maja
2018 r.

18 maja
201 8 r.

22 sierpnia
2018 r.

24 sierpnia
2018 r.

5. Podanie do publicznej
wiadomo Sc i przez komisj g

rekrutacyjn4 listy
kandydat6w przyj gtych i
kandydat6w nieprzyi etvch

22 maja 2018 r.
do godz.72oo

27 sierpnia 2018 r.
godz. l2oo

,rd
(/


