
ZARZ1\DZENIE NR 4/2019 
WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 10 stycznia 2019 roku 

w sprawie harmonogramu czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu 

uzupelniaj~cym do klas pierwszych szkoly podstawowej, dla ktorej organem 

prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2019/2020. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz(}.dzie gminnym 

(Oz. U. 2018 poz. 994 z p6in. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 w zwi(}.zku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996 z p6Zn. zm.) 

zarz(}.dzam, co nast<rpuje: 

§1 

Ustalam harmonogram czynnosci w post<rpowaniu rekrutacyjnym oraz post<rpowaniu 

uzupelniaj(}.cym do klas pierwszych szkoly podstawowej, dla kt6rej organem prowadz(}.cymjest 

Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2019/2020, stanowi(}.cy Zalqcznik do niniejszego 

zarz(}.dzenia. 

§2 

Wykonanie zarz(}.dzenia powierzam Oyrektorowi Zespolu Szk61 im. Integracji Europejskiej 

w Nowym Miescie. 

§3 

Zarz(}.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

SlawOff9lr nnwz Znln¥sii 

http:stanowi(}.cy


• 

Zalqcznik do Zarz'1dzenia Nr 4/2019 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 stycznia 2019 roku 

Lp. Rodzaj czynnosci 
Termin w post~powaniu 

rekru tacyj nym 
Termin w post~powaniu 

uzupelniajilcym 

1. 

Zlozenie wniosku 0 przyjycie do szkoly 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzaj,!cymi spelnianie przez 

kandydata warunk6w lub kryteri6w 

branych pod uwagy w postypowaniu 

rekrutacyjnym 

od 01 marca 2019 roku 

do 15 marca 2019 roku 

od 24 kwietnia 2019 roku 

do 30 kwietnia 2019 roku 

2. 

Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjn,! 

wniosk6w 0 przyjycie do szkoly 

podstawowej i dokument6w 

potwierdzaj<J-cych spelnianie przez 

kandydata warunk6w lub kryteri6w 

branych pod uwagy w postypowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodnicz'!cego komisji rekrutacyjnej 

czynnosci zwi,!zanych z potwierdzeniem 

okolicznosci zawartych 

w oswiadczeniach 

do 29 marca 2019 roku do 10 maja 2019 roku 

3. 

Podanie do publicznej wiadomosci przez 

komisjy rekrutacyjn<J- listy kandydat6w 

zakwalifikowanych i kandydat6w 

n iezakwa I ifikowanych 

do 05 kwietnia 2019 roku do 17 maja 2019 roku 

4. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjycia w postaci pisemnego 

oswiadczenia 

od 08 kwietnia 2019 roku 

do 12 kwietnia 2019 roku 

od 20 maja 2019 roku 

do 24 maja 2019 roku 

5. 

Podanie do publicznej wiadomosci przez 

komisjy rekrutacyjn<J-listy kandydat6w 

przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych 

19 kwietnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku 


