
 

 

 

 

                                                 ZARZĄDZENIE  NR   7  /2018 

                                             WÓJTA GMINY W I E R Z B I C A 

                                                    z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wierzbica na rok szkolny 2018/2019 

 

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2017., poz. 1875., zm. Dz.U. z 2017r., poz. 2232) oraz art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59, zm. Dz.U. z 2017r., poz. 949 i poz. 2203)   

z a r z ą d z a   się : 

 

§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wierzbica na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych na terenie 

Gminy Wierzbica. 

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

w Wierzbicy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

 



 

                                                                          Załącznik do zarządzenia Nr 7/2018 

                                                              Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2018  roku 

 

 

          Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Lp               Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie w szkole pierwszego wyboru 

podpisanego wniosku /zgłoszenia oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów 

Od 12 marca 2018r. 

do 28 marca 2018 r. do 

godz. 15.00 

18 czerwca 2018 r. do 

22 czerwca 2018 r. do 

godz. 15.00 

 

2 Próba sprawności fizycznej dla kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do oddziałów 

sportowych 

Od 4 – 6 kwietnia 2018 r. 

do godz. 15,00 

18 czerwca 2018 roku 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki próby 

sprawności fizycznej 

9 kwietnia 2018 roku 

do godz. 15.00 

21 czerwca 2018 roku 

do godz. 15.00 

4 Opublikowanie list kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

15 maja 2018 roku 

do godz. 15.00 

 

22 czerwca 2018 roku 

do godz. 15.00 

5 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

w szkole, do której zostało 

zakwalifikowane 

Od 21 maja 2018 roku 

do 25 maja 2018 roku 

do godz. 15.00 

25 czerwca 2018r 

do 29 czerwca 2018 

roku 

do godz. 15.00 

6 Opublikowanie list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych 

28 maja 2018 roku 

godz. 15.00 

2 lipca 2018 roku 

godz. 15.00 

7 Procedura odwoławcza Od 28 maja 2018 roku Od 3 lipca 2018 roku 

 

Uwaga ! W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice 

mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 
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