
ZARZ1\DZENIE Nr 3 /2018 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia terminow przeprowadzania post~powania rekrutacyjnego 
i postwowania uzupelniaj~cego, w tym terminow skladania dokumentow na rok szkolny 
2018/2019 do publicznego przedszkola, oddzialow przedszkolnych w publicznych 
szkolach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkol podstawowych 
prowadzonych przez Gmin~ Sochocin. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym ( Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 154 ust.l pkt 1 w zwiqzku art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59) zarzqdza siy, co nastypuje: 

§ 1. Ustala siy w zalqczniku nr 1 do niniejszego zarzqdzenia terminy przeprowadzania 
postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniajqcego, w tym terminy skladania 
dokument6w na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddzia16w 
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminy 
Sochocin. 
§ 2. Ustala siy w zalqczniku nr 2 do niniejszego zarzqdzenia terminy przeprowadzania 
postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniajqcego, w tym terminy skladania 
dokument6w na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gminy Sochocin. 

§ 3 Wykonanie Zarzqdzenia powierza siy Dyrektorom przedszko1a i szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gminy Sochocin. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

wOjtA _ 

Andrzej ~TSki 



Zal~cznik nr 1 
do Zarz~dzenia nr 3 12018 
Wojta Gminy Sochocin 
z dnia 26 stycznia 2018r. 

Terminy przeprowadzania postepowania 

rekrutacyjnego oraz post~powaniu uzupeJniaj~cego, w tym terminy skladania 


dokumentow do publicznego przedszkola i oddzialow przedszkolnych w publicznych 

szkolach podstawowych I2rowadzonych przez Gmin~ Sochocin 


CzynnoscL.p. Post~powanie Post~powanie 

rekrutacyjne uzupelnia.i~ce 

Zlozenie wniosku 0 przyjycie do 1. 
01.03. - 16.03.20 IBr. 11.04. -13.04.20IBr.przedszkola lub oddzialu przedszkolnego 

do godz. 15.00 do godz. 15.00 w szkole podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzajq.cymi 

spelnianie przez kandydata warunk6w lub 

kryteri6w branych pod uwagy w 

postypowaniu rekrutacyjnym 


2. Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjnq. 
19.03. - 20.03.20 IBr. 16.04. -17.04.20IBr.wniosk6w 0 przyjycie do przedszkola lub 


oddziaiu przedszkolnego w szkole 

podstawowej i dokument6w 

potwierdzaj q.cych spelnianie przez 

kandydata warunk6w jub kryteri6w 

branych pod uwagy w postypowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczq.cego komisji rekrutacyjnej 

czynnosci, 0 kt6rych mowa wart. 157 i 

158 lIstawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oswiatowe ( Dz. U. 20171'. poz. 59) 


2B.03.20IBr. 23.04.20IBr. 
do godz. 15.00 

" Podanie do publicznej wiadomosci przez .J. 

do godz. 15.00 komisjy rekrutacyjnq.listy kandydat6w 

zakwalifikowanych i kandydat6w 

niezakwalifikowanych 


2S.04.-26.04.20IBr.04.04. -OS.04.201Br.Potwierdzenie przez rodzica kandydata 4. 
do godz. 15.00 do godz. 15.00 woli przyjycia w postaci pisemnego 

oswiadczenia 
27.04.20IBr.09.04.20IBr. 

do godz. 15.00 
Podanie do publicznej wiadomosci przez 5. 

do godz. 15.00 komisjy rekrlltacyjnq.listy kandydat6w 
przyjytych i kandydat6w nieprzyj«tych 

http:20.03.20
http:16.03.20


Zal~cznik nr 2 
do Zarz~dzenia nr 3 12018 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 26 stycznia 2018r. 

Terminy przeprowadzania post~powania 


rekrutacyjnego oraz post~powaniu uzupelniajllcego, w tym terminy skladania 

dokumentow do pierwszych klas publicznych szkol podstawowych prowadzonych 


przez Gmin~ Sochocin 

L.p. Czynnosc PostltPowanie Post~powanie 

rekrutacyjne uzupelniai~ce 

1. Zlozenie wniosku 0 przyjycie do klasy 
pierwszej szkoly podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzaj q.cymi 

04.04. - 13.04.201Sr. 
do godz. 15.00 

07.05. -10.OS.20ISr. 
do godz. 15.00 

spelnianie przez kandydata warunk6w lub 
kryteri6w branych pod uwagy w 
postypowaniu rekrutacyjnym 

2. Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjnq. 16.04. -17.04.201Sr. 16.05. - 17.0S.20ISr. 

wniosk6w 0 przyjycie do klasy pierwszej 
szkoly podstawowej i dokument6w 
potwierdzajq.cych spelnianie przez 
kandydata warunk6w lub kryteri6w 
branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczq.cego komisji rekrutacyjnej 
czynnosci, 0 kt6rych mowa wart. 157 
i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oswiatowe ( Dz. U. 2017r. poz. 59) 
,., 
.J. Podanie do publicznej wiadomosci przez 20.04.201Sr. do godz. 2J.OS.20ISr. 

komisjy rekrutacyjnq. listy kandydat6w 15.00 dogodz.IS.OO 

zakwalifikowanych i kandydat6w 
niezakwalifikowanych 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 23.04. - 24.04.201 Sr. 23.05. - 24.0S.20ISr. 

woli przyjycia w postaci pisemnego do godz. 15.00 do godz. 15.00 

oswiadczenia 
5. Podanie do publicznej wiadomosci przez 26.04.201Sr. do godz. 2S.0S.201Sr. do 

komisjy rekrutacyjnq. listy kandydat6w 15.00 godz. 15.00 

przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych 


