
ZARZADZENIE NR 24/18
BURMISTRZA PAStE_KA

z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie okreslenia terminow przeprowadzania poste.powania rekrutacyjnego i poste.powania
uzupelniajqcego, w tym terminy sktadania dokumentow oraz podania do publicznej wiadomosci
kryteriow, dokumentow niezbe.dnych do potwierdzenia spetnienia tych kryteriow, a takze liczbe.

puntow mozliwq do uzyskania za poszczegolne kryteria, branych pod uwage. w poste_powaniu
rekrutacyjnym i poste.powaniu uzupetniajgcym do publicznych przedszkoli, oddziatow

przedszkolnych w publicznych szkotach podstawowych, klas I publicznych szkot podstawowych
oraz oddziatow dwuje,zycznych w publicznych szkotach podstawowych, prowadzonych przez

Gmine. Paste.k w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z pozn.zm.) zarza_dzam, co naste,puje:

§1.
Okresia SJQ terminy przeprowadzania poste_powania rekrutacyjnego i post^powania uzupetniajqcego,
w tym terminy sktadania dokumentow, na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli,
oddziatow przedszkolnych w publicznych szkotach podstawowych oraz klas I publicznych szkot
podstawowych, prowadzonych przez GminQ Past^k, jak w zata_czniku nr 1 do zarzqdzenia.

§2.
Okresia sie_ terminy przeprowadzania poste,powania rekrutacyjnego i postQpowania uzupetniajqcego,
w tym terminy sktadania dokumentow, na rok szkolny 2018/2019, do oddziatow dwuje_zycznych w
publicznych szkotach podstawowych, prowadzonych przez GminQ Past^k, jak w zatqczniku nr 2 do
zarza.dzenia.

§3.
Kryteria oraz dokumenty niezb^dne do potwierdzenia spetnienia tych kryteriow, a takze liczb^
puntow mozliwq do uzyskania za poszczegolne kryteria brane pod uwags na drugim etapie
post^powania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziatow przedszkolnych w publicznych
szkotach podstawowych okresia uchwata nr IV/16/17 Rady Miejskiej w Paste_ku z dnia 24 marca 2017
roku w sprawie ustalenia kryteriow i terminow rekrutacji do przedszkoli, oddziatow przedszkolnych
w szkotach podstawowych i klas pierwszych szkot podstawowych, prowadzonych przez Gmin^ Paste_k
(Dz.U.W.W-M z dn. 31.01.2018 r., poz.576), jak z zatqczniku nr 3 do zarzqdzenia.

§4.
Kryteria oraz dokumenty niezbe,dne do potwierdzenia spetnienia tych kryteriow, a takze liczbq
puntow mozliwq do uzyskania za poszczegolne kryteria brane pod uwagQ w post^powaniu
rekrutacyjnym do klas I publicznych szkot podstawowych kandydatow zamieszkatych poza obwodem
publicznej szkoty, w przypadku gdy szkota dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu
postQpowania rekrutacyjnego dzieci i mtodziezy zamieszkatych w obwodzie szkoty okresia uchwata
nr IV/16/17 Rady Miejskiej w Paste_ku z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriow i
terminow rekrutacji do przedszkoli, oddziatow przedszkolnych w szkotach podstawowych i klas
pierwszych szkot podstawowych, prowadzonych przez Gmin^ Pastqk (Dz.U.W.W-M z dn. 31.01.2018
r., poz.576), jak z zata_czniku nr 4 do zarzqdzenia.



§5.
Wykonanie zarzqdzenia powierza sie. dyrektorom przedszkoli i szkot podstawowych prowadzonych
przez Gmine. Paste_k.

§6.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomosci
poprzez ogtoszenie na tablicy ogtoszeri w Urze.dzie Miejskim w Paste.ku oraz publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urz^du Miejskiego w Paste_ku.

Burmistrz Paste.ka
dr Wiestaw Sniecikowski


