
SEK.0050.006.2019 

Zarządzenie  Nr 6/2019 

Wójta Gminy Borów 

z dnia 25 stycznia 2019 roku 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych oraz do  klas I publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 

2019/2020 

Na podstawie art.154 ust.1 pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 poz.996 ze zm.)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borów: 

1) Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego  

w kolejnym roku szkolnym- od 5 lutego do 28 lutego 2019 r. 

2) Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego  

w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych - od 4 marca do 29 marca 2019 r. 

3) Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 

przez komisję rekrutacyjną  powołana przez dyrektora publicznego przedszkola i publicznej 

szkoły podstawowej- od 1 kwietnia do 10 kwietnia 2019 r. 

4) Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do publicznego 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej- do 12 kwietnia 

2019 r. 

5) Złożenie przez rodzica dziecka/opiekuna prawnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do 

publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej -  

od 12 kwietnia do 17 kwietnia 2019 r. 

6) Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, z uwzględnieniem  deklaracji,  

o których mowa w §1 ust.1 pkt.5- do 30 kwietnia 2019 r. 

2. Ustala się następujące terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Borów: 

1) Opublikowanie liczby wolnych miejsc w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym  

w publicznej szkole podstawowej- do 10 maja 2019 r. 

2) Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

kryteriów rekrutacyjnych - od 10 maja do 17 maja 2019 r. 

3) Weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną powołana przez dyrektora publicznego przedszkola  

i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej- od 17 maja do 24 maja 2019 r. 

4) Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu 

uzupełniającym- do 24 maja 2019 r. 



5) Złożenie przez rodzica dziecka/opiekuna prawnego potwierdzenia woli zapisu dziecka  do 

publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej - od  

27 maja do 30 maja 2019 r. 

6) Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, z uwzględnieniem  deklaracji,  

o których mowa w §1 ust.2 pkt.5 -  do 7 czerwca 2019 r. 

3. Ustala się następujące terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmin Borów: 

1) Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz 

 z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym-od 18 marca do 17 kwietnia 2019 r. 

2) Weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora publicznej szkoły 

podstawowej- od 17 kwietnia do 29 kwietnia 2019 r. 

3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do przyjęcia - do 30 kwietnia 2019 r. 

4) Złożenie przez rodzica dziecka/opiekuna prawnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy  

I publicznej szkoły podstawowej- od 30 kwietnia do 10 maja 2019 r. 

5) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 

 I publicznej  szkoły podstawowej, z uwzględnieniem  deklaracji, o których mowa w §1 ust.3 

pkt.4-  do 16 maja 2019 r. 

4. Ustala się następujące terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmin Borów: 

1) Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz 

 z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym- od 17 maja  do 24 maja 2019 r. 

2) Weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjna powołaną przez dyrektora publicznej szkoły 

podstawowej- do 27 maja 2019 r. 

3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do przyjęcia - do 27 maja 2019 r. 

4) Złożenie przez rodzica dziecka/opiekuna prawnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy  

I publicznej szkoły podstawowej- od 28 maja do 31 maja 2019 r. 

5) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy  

I publicznej  szkoły podstawowej, z uwzględnieniem  deklaracji, o których mowa w §1 ust.4 

pkt.4-  do 7 czerwca 2019 r. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: Zespołu Szkół Publicznych w Borowie, Publicznej  

Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Borku Strzelińskim, Publicznej Szkoły Podstawowej im.  

M. Konopnickiej w Zielenicach. 

§ 3 

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 Wójt Gminy Borów 

                                                                                                   (-) Waldemar Grochowski 


