
Zanqdzenie Nr lllBl2018 
Burmistna Miasta i Gminy Serock 

z dnia 29 stynnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoici w postgpowaniu rekrutacyjnym 
i postqpowaniu uzupelniajrlcym na rok szkolny 2018/2019 do pnedszkoli i oddzia16w 
pnedszkolnych oraz do klas pierwszych szk61 podstawowych, prowadzonych pnez  gminq 
Miasto i Gmina Serock 

Na podstawie art. 154 ust. 1, pkt 1 w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r., Prawo oiwiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) zmqdz.a siq, co nastqpuje: 

Ustala sie harmonogram czynnoici w postqpowaniu rekrutacyjnym i poswpowaniu 
uzupehiajqcyrn na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkdach 
podstawowych prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock, stanowiqcy zalqcznik Nr 1 do 
zmqdzenia. 

Ustala siq harmonogram czymoSci w postepowaniu rekrutacyjnym i postqpowaniu 
uzupeiniajqcym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szk61 podstawowych 
prowadzonych przez gmine Miasto i Gmina Serock, stanowiqcy zalqcznik Nr 2 do zmqdzenia. 

Zobowiqzuje siq dyrektorow przedszkoli i szkg podstawowych do przeprowadzenia rekrutacji 
zgodnie z teminami, o ktorych mowa w 5 1 oraz w 5 2. 

Wykonanie zarzqdzenia powierza siq dyrektorom przedszkoli i szkg podstawowych 
prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock. 

ihqdzenie  wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik Nr 1 
do Zwdzenia Nr 1 1 /B DO 18 
Burmistrza Miasta i Gminy Semk 
z dnia 29.01.2018 r. 

Harmonogram czynnokci w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postqpowaniu 
uzupelniajqcym na rok szkolny 201812019 do pnedszkoli i oddzial6w pnedszkolnych 

w szkolach podstawowych prowadzonych pnez  gminq Miasto i Gmina Serock 

Rodzaj czynnoici 

Zlotenie potwierdzenia o 
kontynuowaniu przez dziecko 
wychowania przedszkolnego w roku 
szkolnym 201 812019 przez rodzic6w 
dzieci ucz~sz~zajqc~ch do przedszkola 
Zloienie w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej 
pienvszego wyboru podpisanego 
wniosku o przyjecie do przedszkola, 
oddziah przedszkolnego wraz z 
dokumentarni potwierdzajqcymi 
spelnienie przez kandydata kryteri6w 
rekrutacyjnych 
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjnq 
wnioskow o przyjecie do przedszkola 
Podanie do ~ublicznei wiadomoici listv 
kandydatow zakwalifikowanych i 
kandydat6w niezakwa~ifikowan~ch 
ZLoZenie potwierdzenia woli wpisu 
dziecka w przedszkolu.oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej, 
do kt6rej dziecko zostalo 
zakwalifikowane w formie pisemnego 

od 8 do 22 marca 
2018r. 

Termin w postepowaniu 
rekrutacyjnym 

od 1 do7marca2018r. 

od 1 do 6 sierpnia 
20 18r. 

Termin w 
postepowaniu 
uzupehiajqcym 

od 23 do 30 marca 
201 8r. 

od 4 do 10 kwietnia 
2018r. 

od 7 do 9 sierpnia 
20 18r. 

3 kwietnia 2018r. 
do go&. 15.00 

od 13 do 17 sierpnia 
20 18r. 

10 sierpnia 201 8r. 
do go&. 15.00 

I przez komisje rekrut;cyjnq list dzieci I 

I oiwiadczenia rodzic6w 
- 

przyjetych i nieprzyjetych 
W terminie 7 dni od opublikowania list 
dzieci przyjetych i nieprzyjqtych rodzic 
mote wystqpiC do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporqdzenie 
uzasadnienia odmowy przyjecia. 

6. 1 Podanie do publicznej wiadomoici 
do godz. 15.00 1 do g&. 15.00 

11 kwietnia 2018r. I 20 sierpnia 20 18r. 

od l l kwietnia 201 8r. od 20 sierpnia 201 8r. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic mote wnieSC do 
dyrektora przedszkola/szkoly odwolanie 
od rozstrzygniecia komisji 
rekrutacyjnej. / 




