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z dnia 29 stycznia 2018 r.

w   sprawie   okreSlenia   na   rok   szkolny   2018/2019   termin6w   przeprowadzenia

postepowania   rekrutacyjnego    oraz   postepowania   uzupelniajqcego    do   publicznych
przedszkoli,    oddziaI6w    przedszkolnych    w    publicznych    szkolach    podstawolvych,
publicznych  innych  formach  lvychowania  przedszkolnego  i  klas  I  publicznych  szk6I
podstawolvych   prowadzonych   przez   gmine   Drawsko   Pomorskie)   w   tym   termin6w
skladania dokument6w.

Na  podstawie   art.   154   ust.   1   pkt   1   usta\vy   z  dnia   14   grudnia  2016   r.   -   Prawo
OSwiatowe (Dz.  U.  z 2017 r.  poz.  59; zm.:  Dz.  U.  z 2017 r.  poz.  949 i poz.  2203.), Burmistrz

Drawska Pomorskiego zarzadza, co nastepuje:

§1.  Ustala  sic  nastepujace  terminy  postepowania  rekmtacyjnego  oraz  postepowania
uzupelniajqcego   do   publicznych   przedszkoli,   oddzial6w   przedszkolnych   w   publicznych
szkolach   podstawo\vych,    publicznych    innych    formach    \vychowania    przedszkolnego
i klas I publicznych szk61 podstawo\vych prowadzonych przez gmin? Drawsko Pomorskie na
rok szkolny 201 8/201 9 oraz terminy skladania dokument6w w tych postepowaniach:

Lp. Nazwa czynnoSci Termin realizacji

Postepowaniarekrutacyjnego Postepowania
uzupelniaj acego

1. skladanie      wniosk6w      o      przyjecie      dopublicznychprzedszkoli,oddzia16wprzedszkolnychwpublicznychszkolach

od  19.02.2018  r. od  07.05.2018  r.

podstawowych,  publicznych  innych formachwychowaniaprzedszkolnegoiklasIpublicznychszk6lpodstawowychwrazzdokumentalnipotwierdzajacymispelnianieprzezkandydatakr)rferi6wbranychpoduwagewpost?powaniurekrutacyinym do  16.03.2018  r. do  ll.05.2018r.

2. weryfikacja     przez     komisj?     rekrutacyjnawniosk6woprzyj?ciedopublicznychprzedszkoli,oddzia16wprzedszkolnych

od  19.03.2018  r. od  14.05.2018  r.

w    publicznycll     SZkOIach    podstawowych,publicznychinnychformachwychowaniaprzedszkolnegoiklasIpublicznychszk61podstawowychIdokument6wpotwierdzajqcychspetnianieprzezkandydatakryteri6wbranychpoduwagewpostepowaniurekrutacyinym do 23.03.2018  r. do  16.05.2018  r.

3' Zqdanie    przez    przewodniczqcego    komisjirekrutacyjnejodrodzic6wkandydata
od  19.03.2018  r. od  14.05.2018  r.

dokument6w  potwierdzajacych  okolicznoScizawartewoSwiadczeniachodochodzienaosobewrodziniekandydata do23.03.2018  r. do  16.05.2018  r.



4. podanie   do   publicznej   wiadomoSci   przezkomisj?rekrutacyjnalistykandydat6w
26.03.2018  r. l8.05.2018  I.

zakwaliflkowanych            I            kandydat6wniezakwaliflkowanych do godz.  1000 do  godz.  1000

5. potwierdzenie  przez  rodzica kandydata  woli od26.03.2018  r. od21.05.2018  r.

przyiecia w postaci pisemnego oSwiadczenia do 29.03.2018  r. do  23.05.2018  r.

6. podanie   do   publicznej    wiadomoSci   przez 04.04.2018  r. 25.05.2018  r.

komisj?     rekrutacyjnq     listy     kandydat6wprzyietychikandydat6wnieprzyietych do  godz.  1000 do  godz.  1000

§2. Wykonanie zarzqdzenia powierza sic dyrektorom przedszkoli i szk61 prowadzonych
przez gmin? Drawsko Pomorskie.

§3. Zarzqdzenie wchodzi w dycie z dniem podpisania.
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