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Załącznik Nr 2 do załządzenia fir .u - /19
Burmigtrza polkotłlic

z dnia ,iŻ.r|itr,i,.v.,S..2019 r.
,:l,
,,J

Terminy pfi!6plwadrenia po§Ępdirenia re*rutacyjnego i posĘpowania
uzupdnhląmgó L ryłn efminy grłaOihb dokumentór na rolt azkolny *al'en0lfir- 

do liiit pienr§lyłh tnkót pod§eworxych, dĘ których orgencm prowadącym
jełt gmina Polkrylce.

Lp Rodzrl lzynnoćcl Tarmin
wpocĘposant$
;ekrutacylnym

Tamin
w pootępowaniu
urupelrrta|ącym

1. &zenić wnio,sku o przyięcie do sakoły
pdstiawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie pzez kandydata
warunków lub kąfieriów branych pod uwaę
w po§Ępowaniu rekrutacyjnym

od 11 rnarca ż0l9r.
óa22marfa2019 r.

dogodz. l§m

od 1? sierpnia 2019 r.

do 1§ sierpniaha19 r"

do godz- 15mż- &*enb, deklaracji pąy§Ępionis de t€Etu
predyspozycji ięzykowyń z języka

angialskĘo do klasy 7 dwujęzycznej
w §zkole Podstawałci nr 4 na rak **kolny

201912020
ó" WeryfikreĘ przez komiłj? rakn&uyiną

wnbekfiłl o pnyjęcie do sako{ podłbrowe!
i do*umentó,i, c których rno,,ya vy pkt 1 oraa
wykonanie przez pzewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynnŃci wymbnkrnych w ań.

150 usŁ 7 ustawy z14,12.2O16r. Prawo
oświatowe ( Dz. U z2O18 r. poz. 996;

Dz. U. z 20'17 r.poz.2203o?a;zz2O18r,
poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

od 25 marca 2al9r.
dę27 marę2019 r,

do godz. 1§m

od 19 sierpnia 2019 r.

do godz. 1§m

4. wrptxysporla,ii językmłych
z'Bzyka angielskiego do klas 7
dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 4
na mk szkolny 2O19l202O

?8 marca 2019 r.

godz. 15m

23 Eierpnie 2019 r.

godż,10fi

§, Podanie do pu&licłnEj widomości paez
kom'l§ję rekrutacyjną listy kandydabw
eakłłlalifi kołranych i kandydatfi ł,

niezalnralifikow*nych

29 marea 2019 r.

dogodz. l3m
23 sierpnia 201§ r.

do godz. 13m

6" -Potrierdzenięplxęzrńz.bakarłdydatawoli
pnyięcia w po§taci pis§mnąa o$riadcaenia

od 01 ludeslia2al9 r.

do 0§ lnrietnia 2019 r.

dogodz. t§s

od 2§ sietpnia 2019 r,

do 27 sierynia 2019 r.

do godz. 1§@

?. Pod*niE do publiccn9! wiadorno§al płzeiz

komisję rekrutacyjną listy kaŃydatów
przyiętyń i kandydatów niepzyjętych

8 kwietnia 2019 r.

do godz. 1.6s
28 sierpnia 2019ł.
do godz. 15m



rlr.
Zficanik Hr 1 do zarlądzenianr .,ł"jł tl9
Burmistza polkowic
z dnia ;!.,.rql.uv.ii,.2019 r.

TgrĘiny plzeprmrailzpnia poaĘpryania rskruhcyjnso l Fos§lg1iJll
uzupełniająoóo'rł rym &rmlny ottitdaiiq dokumeltów na rok ezkolny 2a7U2gN'--.----j;'=ffigdt"łłi, odeŃfu pnedaakotnyc!, _w gakołgch podatarorych
i innych rónn tryychŃania eńffitgm11,a*r,§:""h organem ProuradącYm

llekroó w tabali mo!.ya jes1 o plaółvoe należy p|zęzto rozumieĆ odpowiednio Pzedszłole,
Ńcział płzedszkolny ń ExolE podeta,lłotłęi tutr inną formę wychowania przedezkolnego
(punkt pzedszkolny).

Lp. Rodzei cłynnotiol Termin
w po*Ępovrrnlu
retrubcyInym

Termln
w pottępowrniu
uzupełnialącym

1, zło,żerrb deklalaoii o końtynuołnaniu

wychorania praedw&olnąo na kioiajny rok
sakolny, p,rwz rodżirsłłt dui"€i pnljęrych
w popzednim roku szkolnym

od 11 lutego 2019 r.

do l§ lutąo 2$19r.
do godz. 1§m

2, ZłOżeniawfiimku i innFh wymsgąnych
dokumgntów § przyjęcb elziec}ta,.do

przedszltoldoddziału pnedszkolnąd punktu

przedealidn*go, na rgk u?,plny Aa§lŁa?§

od 2§ Mego2019 r,

do 14 marca 2019 r.

dogodz. l5fi

od 08 kwbtnia ?019 r.

do 16 kwbtnia 2019 r.

do godz. l§m

J, Wefikacja przez komitję rekrutacyjną

wnioEkólv o przyjęcie do p}aców|ti

idokumentów, o których mołła w pkt, 2 oraz
wyltonanłe pnez pzarlodnicąoego ltomĘi
rękrutacyinoj czynno§oł wymienionlch w art,

150 ust. 7 ustawy z14.12.2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z2O18 r. poz. 996;

Oz. łJ, z ?la17 l. paz.. 2203 arec, żż018 r.
po€, §g8- l00ą 1290, 1ffigi?:?43}

od 15 marqa 201§ r.

&24marea2019 r.

do godz, 1§&

od 17 kwietnia ?019 r,

do 19 kwie$ła 2019 r.

dogodz"'ll§9o

4. Poaa*e do publicrnej wiadamości przez

komisję rekrutacyjną lisł kandydatów
zalwalifi konłanych i kandydaów
nieaakvyalifilrołianych do prayięcia

25 marca 2019 r.

do godz, 13@

23lturietnia 2o19r,
do godz. 13fi

§, ffiłierdzenie przer ckkdajqpĘo wrtiosęk
woli pnyjęcia w poetiani pi§€rnrląo
oświadcrenia

od 28 marca ?019 r,

do 29 marca 20't9 r.

dogodg,15e

d 24lrył§tliaża19 l.
do 26 lnrietnia 201S r,

do godz. 1Ss

6. Podanie go publicanej wiadorno§ei pruez

korrrięję rekrutąeyiną,lig§ kandydató,r

$zyjęt}łch i kandydffirr niepay§§ch
3ltwietnia 2019 r,

dogodz. l§m
30 kwłetnia 2019 r.

do godł. 15m


