
Zarz dzenie nr ROiSP.0050.13.2019 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

z dnia 31 stycznia 2019 roku 

 

w  sprawie okre lenia terminów przeprowadzania post powania rekrutacyjnego i 
post powania uzupe niaj cego, na rok szkolny 2019/2020 do  publicznych  przedszkoli  

i  klas I  publicznych szkó  podstawowych prowadzonych  
przez Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1. pkt. 1  i  art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
wiatowe (Dz. U.  z 2018 poz. 996 ze zmianami)  zarz dza si  co nast puje. 

§1 

Okre la  si   terminy  przeprowadzania  post powania  rekrutacyjnego  i  post powania 
uzupe niaj cego, w tym terminy sk adania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do  
publicznych przedszkoli  oraz oddzia ów przedszkolnych w publicznych szko ach 
podstawowych prowadzonych przez Gmin  i Miasto Nowe Skalmierzyce zgodnie z 
za cznikiem nr 1 do niniejszego zarz dzenia 

§ 2 

Okre la  si   terminy  przeprowadzania  post powania  rekrutacyjnego  i  post powania 
uzupe niaj cego,  w  tym  terminy  sk adania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2019/2020  do 
klas  I publicznych szkó  podstawowych prowadzonych przez Gmin  i Miasto Nowe 
Skalmierzyce zgodnie z za cznikiem nr 2 do niniejszego zarz dzenia 

§3 

Wykonanie  zarz dzenia  powierza  si  dyrektorom  przedszkoli oraz    dyrektorom szkó  
podstawowych 

§ 4 

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podj cia. 

 

 

 

 

 



Za cznik nr 1  
do Zarz dzenia nr ROiSP.0050.13.2019 

z dnia 31 stycznia 2019 r.  

Terminy przeprowadzania post powania rekrutacyjnego i post powania uzupe niaj cego, w tym 
terminy sk adania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i 

oddzia ów przedszkolnych w publicznych szko ach podstawowych prowadzonych  
przez Gmin  i Miasto Nowe Skalmierzyce 

LP. Rodzaj czynno ci 
Termin w 

post powaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
post powaniu 

uzupe niaj cym 

    

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

1 

enie potwierdzenia o kontynuowaniu 
przez dziecko wychowania 
przedszkolnego w kolejnym roku 
szkolnym. 

Do 21 lutego 2019 Nie dotyczy 

Post powanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddzia ów przedszkolnych  
w szko ach podstawowych 

1 

enie w przedszkolu pierwszego 
wyboru wniosku o przyj cie do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzaj cymi spe nianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwag  w post powaniu 
rekrutacyjnym 

1.03.2019 – 
15.03.2019 

3.06.2019 – 
10.06.2019 

2.  

Weryfikacja  przez  komisj   rekrutacyjn   
wniosków o przyj cie do przedszkola lub 
oddzia u przedszkolnego w  publicznej  
szkole  podstawowej  i  dokumentów 
potwierdzaj cych  spe nianie  przez  
kandydata warunków  lub  kryteriów  
branych  pod  uwag  w post powaniu 
rekrutacyjnym 

18.03.2019-
19.03.2019 11.06.2019 

3 

Podanie do publicznej wiadomo ci przez 
komisj  rekrutacyjn  listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

20.03.2019 12.06.2019 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyj cia w postaci pisemnego 

21.03.2019- 
27.03.2019 

13.06.2019- 
18.06.2019 



wiadczenia 

5 
Podanie do publicznej wiadomo ci przez 
komisj  rekrutacyjn  listy kandydatów 
przyj tych i kandydatów nieprzyj tych 

29.03.2019 19.06.2019 

Procedura odwo awcza 

1 

1) W terminie  7  dni  od  dnia  podania  
do  publicznej wiadomo ci listy 
kandydatów przyj tych i kandydatów 
nieprzyj tych, rodzic   kandydata      mo e   
wyst pi  do komisji   rekrutacyjnej   z 
wnioskiem   o   sporz dzenie uzasadnienia  
odmowy  przyj cia  kandydata  do  
danego publicznego  przedszkola lub 
oddzia u przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej; 

2) W terminie  5  dni  od dnia wyst pienia 
przez  rodzica kandydata z wnioskiem, 
komisja rekrutacyjna sporz dza 
uzasadnienie odmowy przyj cia; 

3)  W terminie  7  dni  od  dnia  
otrzymania  uzasadnienia, rodzic    
kandydata        mo e    wnie  do    
dyrektora publicznego przedszkola lub 
publicznej  szko y odwo anie od 
rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej; 

4)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwo ania, dyrektor  publicznego  
przedszkola lub publicznej szko y  
rozpatruje  odwo anie  od  rozstrzygni cia     
komisji rekrutacyjnej; 

5)  Na  rozstrzygni cie  dyrektora  danego  
publicznego przedszkola lub publicznej 
szko y  s y  skarga  do  s du 
administracyjnego. 

Od 29.03.2019 Od 16.06.2019 

 

 

 

 



Za cznik nr 2  
do Zarz dzenia nr ROiSP.0050.13.2019 

z dnia 31 stycznia 2019 r.  

 

Terminy przeprowadzania post powania rekrutacyjnego i post powania 
uzupe niaj cego, w tym terminy  sk adania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2019/2020 

do  klas I  publicznych  szkó  podstawowych prowadzonych  
przez Gmin  i Miasto Nowe Skalmierzyce 

 

LP. Rodzaj czynno ci 
Termin w 

post powaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
post powaniu 

uzupe niaj cym 

1 

enie w szkole pierwszego wyboru 
wniosku o przyj cie do szko y wraz z 
dokumentami potwierdzaj cymi 
spe nianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwag  w 
post powaniu rekrutacyjnym 

1.03.2019 -25.03.2019 6.05.2019 - 17.05.2019 

2 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjn  
wniosków o przyj cie do klasy pierwszej 
publicznych szkó  podstawowych i 
dokumentów potwierdzaj cych spe nienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwag  w post powaniu 
rekrutacyjnym 

26.03.2019 -
27.03.2019 

20.05.2019 – 
22.05.2019 

3 

 

Podanie do publicznej wiadomo ci listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

28.03.2019 24.05.2019 

4 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyj cia w postaci pisemnego 

wiadczenia 

29.03.2019 - 
4.04.2019 

27.05.2019 – 
30.05.2019 

5 

 

Podanie do publicznej wiadomo ci listy 
kandydatów przyj tych i kandydatów 
nieprzyj tych 

5.04.2019 31.05.2019 



Procedura odwo awcza 

 

1) W terminie  7  dni  od  dnia  podania  
do  publicznej wiadomo ci listy 
kandydatów przyj tych i kandydatów 
nieprzyj tych, rodzic   kandydata      mo e   
wyst pi  do komisji   rekrutacyjnej   z 
wnioskiem   o   sporz dzenie uzasadnienia  
odmowy  przyj cia  kandydata  do  klasy I 
danej publicznej szko y podstawowej 

2) W terminie  5  dni  od dnia wyst pienia 
przez  rodzica kandydata z wnioskiem, 
komisja rekrutacyjna sporz dza 
uzasadnienie odmowy przyj cia; 

3)  W terminie  7  dni  od  dnia  
otrzymania  uzasadnienia, rodzic    
kandydata        mo e    wnie  do    
dyrektora publicznej  szko y podstawowej 
odwo anie od rozstrzygni cia komisji 
rekrutacyjnej; 

4)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwo ania, dyrektor  publicznej szko y  
podstawowej rozpatruje  odwo anie  od  
rozstrzygni cia  komisji rekrutacyjnej; 

5)  Na  rozstrzygni cie  dyrektora 
publicznej szko y podstawowej  s y  
skarga  do  s du administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 5.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do  
Zarz dzenia nr ROiSP.0050.13.2019 

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 31 stycznia 2019 roku 

 

w  sprawie okre lenia terminów przeprowadzania post powania rekrutacyjnego i 
post powania uzupe niaj cego, na rok szkolny 2019/2020 do  publicznych  przedszkoli  

i  klas  I  publicznych szkó  podstawowych prowadzonych  
przez Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 

 

  Na  podstawie art.  29  ust.  2  pkt  2 i art.  154  ust.  1  pkt  1  i  ustawy  z  dnia  14 
grudnia  2016  r.  Prawo o wiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) burmistrz gminy i 
miasta zosta  zobowi zany do okre lenia terminów przeprowadzania post powania 
rekrutacyjnego i post powania uzupe niaj cego, w tym terminów sk adania dokumentów do 
publicznych przedszkoli, oddzia ów przedszkolnych w publicznych szko ach podstawowych i 
klas I publicznych szkó  podstawowych, do ko ca stycznia danego roku. W oparciu o 
powy sze, wydanie zarz dzenia jest niezb dne i uzasadnione. 


