
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 

 

Prezesa Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa” 

 

z dnia 9 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 

do oddziału przedszkolnego i klasy I  przy Szkole Podstawowej w Słupie prowadzonej 

przez Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Szansa” 

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1,  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 949) w związku z uchwałą nr 1/2018 Zarządu Stowarzyszenia 

Społeczno – Oświatowego „Szansa” z dnia 9 stycznia 2018 r.  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do 

oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe 

„Szansa”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, w tym terminy 

składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klasy I Szkoły Podstawowej w Słupie 

prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Szansa”,  stanowiący załącznik  

Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi SP w Słupie. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa” 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 

Prezesa Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa” 

 

Harmonogram 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 

 do Szkoły Podstawowej w Słupie 

 

 

Rodzaj czynności 

Terminy 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o 

przyjęcie/kontynuację do oddziału 

przedszkolnego i klasy I wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

 

 

12 III – 28 III 2018r. 

 

 

 

15 V – 22 V 2018r. 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do oddziału przedszkolnego i klasy I 

w Szkole Podstawowej w Słupie i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności ustawowych. 

 

 

 

 

5 IV  – 13 IV 2018r.  

 

 

 

  

23 V  –  24 V 2018r.  

 

 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną list 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

/zakwalifikowanie dziecka do 

oddziału przedszkolnego i klasy I nie 

jest równoznaczne z jego 

przyjęciem/. 

 

 

 

16 IV 2018 r. 

 

 

 

25 V 2018r.  

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia. 

 

27 IV – 10 V 2018 r. 

 

28 V – 30 V 2018r. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

 

 

14 V 2018r.  

 

 

5 VI 2018r.  

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 

Prezesa Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa” 

 

Harmonogram 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów dla klasy I na rok szkolny 2018/2019 

 do Szkoły Podstawowej w Słupie 

 

 

Rodzaj czynności 

Terminy 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o 

przyjęcie/kontynuację do oddziału 

przedszkolnego i klasy I wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

 

 

12 III – 28 III 2018r. 

 

 

 

15 V – 22 V 2018r. 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do oddziału przedszkolnego i klasy I 

w Szkole Podstawowej w Słupie i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności ustawowych. 

 

 

 

 

5 IV  – 13 IV 2018r.  

 

 

 

  

23 V  –  24 V 2018r.  

 

 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną list 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

/zakwalifikowanie dziecka do 

oddziału przedszkolnego i klasy I nie 

jest równoznaczne z jego 

przyjęciem/. 

 

 

 

16 IV 2018 r. 

 

 

 

25 V 2018r.  

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia. 

 

27 IV – 10 V 2018 r. 

 

28 V – 30 V 2018r. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

 

 

14 V 2018r.  

 

 

5 VI 2018r.  

 

 

 


