
Zarządzenie Nr 9 /2018/ 2019 

Dyrektora Zespołu Szkól Samorządowych w Hoczwi  

z dnia 20 lutego 2019r.  

 

w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej w Hoczwi  

 

Na podstawie: art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 11/I/2019 Burmistrza 

Miasta i Gminy Lesko z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalania terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 

do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Lesko 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Dyrektor ZSS w Hoczwi ogłasza rekrutację dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w 

Hoczwi  na rok szkolny 2019/2020. 

 

§ 2 

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów : 

 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w 

postepowaniu 

uzupełniającym 

1. 2. 3. 4. 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 01.04.2019r. 
od 03.06.2019r. 

do 10.06.2019r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust. 

od 04.04.2019r.  

do 09.04.2019r. 

od 11.06.2019r. 

do 14.06.2019r. 



7 ustawy Prawo oświatowe 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

od 12.04.2019r.  

do 16.04.2019r.  
 24.06.2019r. 

4. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 17.04.2019r.  

do 24.04.2019r. 
do 27.06.2019r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

od 26.04.2019r. 

 do  30.04.2019r. 
do 15.07.2019r. 

 

 

§ 3 

Kryteria przyjęć dzieci do szkoły podstawowej oraz wszystkie dokumenty dotyczące 

rekrutacji zostaną udostępnione rodzicom / prawnym opiekunom  w placówce oraz na stronie 

internetowej ZSS w Hoczwi. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 


