
Zarządzenie nr 7/ 2018 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy  

z dnia 02.03.2018 r. 

 

w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Świdnica. 

 

 Na podstawie zarządzenia nr 24/2018 Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018 r. 
wprowadza się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Świdnica. 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Świdnica: 

LP Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie deklaracji o 
kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu, do 
którego uczęszcza 

dziecko. 

05.03.2018 r.-
09.03.2018 r. 

 

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do 
oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

Od 12.03.2018 r. do 
30.03.2018r. 

Od 8.05.2018 r. do 
15.05.2018 r. 



branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

3 Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Od 03.04.2018 r. 

do 13.04.2018 r. 

Od 16.05.2018 r.  

do 24.05.2018 r. 

4 Podanie do publicznej wiadomości 
przez 

komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów 

zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

20.04.2018 r. 25.05.2018 r. 

5 Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

Od 20.04.2018 r.  
do 27.04.2018 r.. 

Od 25.05.2018 r.  

do 04.06.2018 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości 
przez 

komisję rekrutacyjnej listy 
kandydatów 

przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

30.04.2018 r. 5.06.2018 r. 

 

 

 



Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na 
rok szkolny 2018/2019 do klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Filii w Koźli, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica 

LP Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 
klasy I 

w publicznej szkole podstawowej 

 

Od 12.03.2018 r. do 
30.03.2018r. 

Od 8.05.2018 r.  

do 11.05.2018 r. 

3 Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do klasy I w publicznej szkole 
podstawowej 

 

Od 03.04.2018 r. 

do 18.04.2018 r. 

Od 14.05.2018 r.  

do 30.05.2018 r. 

4 Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

19.04.2018 r. 7.06.2018 r. 

5 Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

Od 19.04.2018 r.  

do 25.04.2018 r. 

Od 07.06.2018 r. 

do 14.06.2018 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości 
przez 

komisję rekrutacyjnej listy 
kandydatów 

przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

27.04.2018 r. 18.06.2018 r. 

 

 

 

 


