
ZARZ1\DZENIE NrG 12019 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia.2bstycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia termin6w przeprowadzania postcrpowania rekrutacyjnego 
i postcrpowania uzupelniaj~cego, w tym termin6w skJadania dokument6w na rok szkolny 
2019/2020 do publicznego przedszkola, oddzial6w przedszkolnych w publicznych 
szkolach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych 

prowadzonych przez Gmincr Sochocin. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie gminnym ( Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 154 ust.l pkt 1 w zwietzku art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm) zarzqdza siy, co 
nastypuje: 

§ 1. Ustala siy w zalqczniku nr 1 do mmeJszego zarzqdzenia terminy przeprowadzania 
postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniajetcego, w tym terminy skladania 
dokument6w na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddzial6w 
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminy 
Sochocin. 
§ 2. Ustala siy w zaletczniku nr 2 do niniejszego zarzetdzenia terminy przeprowadzania 
postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniajetcego, w tym terminy skladania 
dokument6w na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gminy Sochocin. 

§ 3 Wykonanie Zarzetdzenia powierza siy Dyrektorom przedszkola i szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gminy Sochocin. 

§ 4. Zarzetdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 

Sporzljdzil: Sprawdzil pod Sprawdzil pod wzgl~dem 

wzgl~dem formalno - prawnym 

Data: 

POdP~(j/ 

merytorycznym 

Data: 

POdPiS~ 
Data: \ 

pod pis: 



ZatClcznik nr 1 
do ZarzCldzenia nr fJ/2019 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia J-j-stycznia 2019r. 

Terminy przeprowadzania postepowania 
rekrutacyjnego oraz post~powaniu uzupelniaj~cego, w tym terminy skladania 

dokumentow do publicznego przedszkola i oddzialow przedszkolnych w publicznych 
szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin~ Sochocin 

L.p. Czynnosc Post~powanie 

rekrutacyine 
Post~powanie 

uzupelnia.i~ce 

1. Zlozenie wniosku 0 przyjycie do 
przedszkola lub oddzialu przedszkolnego 
w szkole podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzaj ~cymi 
spelnianie przez kandydata warunk6w lub 
kryteri6w branych pod uwagy w 
postypowaniu rekrutacyjnym 

01.03. -IS.03.2019r. 
do godz. 15.00 

08.04. -10.04.2019r. 
do godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjn~ 
wniosk6w 0 przyjycie do przedszkola lub 
oddzialu przedszkolnego w szkole 
podstawowej i dokument6w 
potwierdzaj ~cych spdnianie przez 
kandydata warunk6w lub kryteri6w 
branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodnicz~cego komisji rekrutacyjnej 
czynnosci, 0 kt6rych mowa wart. 157 i 
158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oswiatowe ( Dz. U. 20 17r. poz. 59) 

18.03. - 20.03.2019r. 15.04. - 16.04.2019r. 

3. Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisjy rekrutacyjn~ listy kandydat6w 
zakwalifikowanych i kandydat6w 
niezakwalifikowanych 

26.03.2019r. 
do godz. 15.00 

18.04.2019r. 
do godz. 15.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjycia w postaci pisemnego 
oswiadczenia 

28.03. -29.03.2019r. 
do godz. 15.00 

24.04.2019r. do 
godz.lS.00 

5. Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisjy rekrutacyjn~ listy kandydat6w 
przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych 

03.04.2019r. 
do godz. 15.00 

26.04.2019r. 
do godz. 15.00 



Zat<lcznik nr 2 
do Zarz<ldzenia nr6 /2019 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 25Stycznia 2019r. 

Terminy przeprowadzania post'(powania 

rekrutacyjnego oraz post'(powaniu uzupelniaj~cego, w tym terminy skladania 


dokument6w do pierwszych klas publicznych szk61 podstawowych prowadzonych 

przez Gmin'( Sochocin 


Post,(powanieCzynnosc Post,(powanie 
rekrutacyjne 

L.p. 
uzupelnia.i~ce 

Zlozenie wniosku 0 przyjycie do klasy 1. 
01.04. -10.04.2019r. 06.05. - 08.05.2019r.pierwszej szkoly podstawowej wraz z 

do godz. 15.00 do godz. 15.00 dokumentami potwierdzajqcymi 

spelnianie przez kandydata warunk6w lub 

kryteri6w branych pod uwagy w 

postypowani u rekrutacyj nym 


15.04. -16.04.2019r. 09.05. -10.05.2019r. 

wniosk6w 0 przyjycie do klasy pierwszej 
szkoly podstawowej i dokument6w 
potwierdzajqcych spelnianie przez 

kandydata warunk6w lub kryteri6w 

branych pod uwagy w postypowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej 

czynnosci, 0 kt6rych mowa wart. 157 

i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 


Prawo oswiatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59) 


Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjnq 2. 

24.04.2019r. do godz. 14.05.2019r.Podanie do publicznej wiadomosci przez 3. 
15.00 do godz. 15.00 komisjy rekrutacyjnq listy kandydat6w 


zakwalifikowanych i kandydat6w 

niezakwalifikowanych 


25.04. - 26.04.2019r. 16.05. - 17.05.2019r. 
do godz. 15.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
do godz. 15.00 woli przyjycia w postaci pisemnego 


oswiadczenia 

30.04.2019r. do godz. 21.05.2019r. do Podanie do publicznej wiadomosci przez 5. 

15.00 godz. 15.00 komisjy rekrutacyjnqlisty kandydat6w 
przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych 


