
Zarządzenie Nr 4/2018 
Burmistrza Borku WIkp. 
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie; ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i do klas 
pierwszych szkół podstawowych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp. na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 
z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Ustalam harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
w postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2018/2019 do 
przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Borek Wlkp.
2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa;
1) dla przedszkoli - załącznik nr 1,
2) dla klas pierwszych szkół podstawowych - załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli oraz szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMI/T/RZ

mgr Ma/ek Rożek

Opracował: To nasz Marszalek



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2018
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 10 stycznia 2018 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ 
POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Termin Termin
Lp. Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

w postępowaniu 
uzupełniającym

1 potwierdzającymi spełnianie przez od 1 do 16 lutego od 1 do 16 marca 2018
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyj nym. |
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola i 

i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków s

2018 roku roku

2. lub kryteriów branych pod uwagę od 19 do 21 lutego od 19 do 21 marca
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym j 

dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 1 1 
ustawy Prawo oświatowe.

Ustalenie wyników i podanie do 
publicznej wiadomości przez komisję i

2018 roku 2018 roku

3. rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 
Ustalenie wyników i podanie do

21 lutego 2018 roku 21 marca 2018 roku

4. publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, i

28 lutego 2018 roku 28 marca 2018 roku



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2018
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 10 stycznia 2018 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ 
POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzaj czynności Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły i 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

: Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez | 

kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ; 

dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o ! 

których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 1 
ustawy Prawo oświatowe

Ustalenie wyników i podanie do 
publicznej wiadomości przez komisję i 

rekrutacyjną listy kandydatów j 
zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych.

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

od 1 do 16 lutego 
2018 roku

od 19 do 21 lutego
2018 roku

Ustalenie wyników i podanie do 
publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 lutego 2018 roku

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

od 1 do 16 marca 2018 
roku

od 19 do 21 marca
2018 roku

21 marca 2018 roku

28 marca 2018 roku


