
Zarządzenie Nr 11/2019 
Burmistrza Gminy Chocz 
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chocz.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 994 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. 
zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustala się harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz 
oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chocz na rok szkolny 2019/2020, 
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Chocz.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 11/2019 
Burmistrza Gminy Chocz 
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Chocz na rok szkolny 2019/2020

Etap rekrutaeji/czynności rodzica Data
od do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko 
wychowania przedszkolnego w kolejnym roku 
szkolnym.

4 lutego 8 lutego

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych

Złożenie w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru 
podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów.

11 lutego 28 lutego

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

4 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało 
zakwalifikowane.

4 marca 15 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych.

21 marca

Postępowanie uzupełniające do przedszkola i odt
podstawowych

ziałów przedszkolnych w szkołach

Podanie informacji o wolnych miejscach 
w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych

25 marca

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru 
podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów.

11 kwietnia 13 kwietnia

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

17 kwietnia

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało 
zakwalifikowane.

17 kwietnia 30 kwietnia

Opublikowanie list dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych.

8 maja

Procedura odwoławcza 31 maja
Podanie informacji o wolnych miejscach 
w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych

3 czerwca


