
Zarządzenie Nr 56/2018 

Burmistrza Miasta Piastowa 

z dnia 12 lutego 2018 roku 

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 stycznia 2018 roku 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w Piastowie w roku szkolnym 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 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:” 

 

§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 stycznia 2018 rokuw sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym orazpostępowaniu uzupełniającym 

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych w Piastowie w roku szkolnym 

2018/2019 wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów 

na rok szkolny 2018/2019”, 

2) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „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 w 

związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 59 z późn. zm.)”, 

3) § 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów na rok szkolny 2018/2019, 

który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,  

2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów,do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Piastów na rok szkolny 2018/2019, który stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia.. 

4) załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie: załączników odpowiednio Nr 1 i 2 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 2. 

  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych. 

 

§ 3. 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Miasta Piastowa 

                                                                                                                         Grzegorz Szuplewski 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2018 

Burmistrza Miasta Piastowa  

z dnia 12 lutego 2018 roku 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniuuzupełniającym do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychw Piastowie w roku szkolnym 

2018/2019 

 

Lp Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

26 lutego - 9 marca 

2018 r. 

 

20 - 22 sierpnia 

2018 r. 

 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola 

 

12 – 23 marca 2018 r. 23 – 24 sierpnia  

3 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

6 kwietnia 2018 r. 27 sierpnia 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

 

9 -11 kwietnia 2018 r. 28 - 29 sierpnia 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

12 kwietnia 2018 r. 30 sierpnia 

 

 

 

Burmistrz Miasta Piastowa 

                                                                                                                      Grzegorz Szuplewski 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2018 

Burmistrza Miasta Piastowa 

z dnia  12lutego 2018 roku 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów na rok szkolny 2018/2019 

 

Lp Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków 

lubkryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

26 lutego - 9 marca 

2018 r. 

 

20 - 22 sierpnia 

2018 r. 

 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej 

12 – 23 marca 2018 r. 23 – 24 sierpnia  

3 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

6 kwietnia 2018 r. 27 sierpnia 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woliprzyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

9 -11 kwietnia 2018 r. 28 - 29 sierpnia 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

12 kwietnia 2018 r. 30 sierpnia 

 

 

Burmistrz Miasta Piastowa 

                                                                                                                                Grzegorz Szuplewski 


