
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/304/17 

RADY GMINY SŁUPCA 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Słupca jest organem prowadzącym. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1875) oraz art. 130 ust. 1 i art. 154 ust. 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017r. poz. 59)
1) 

 Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Jerzy Kopczyński 

 

                                                      
1) 

Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 949, poz. 2203 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 stycznia 2018 r.

Poz. 580



 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/304/17 

Rady Gminy Słupca 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

na rok szkolny 2018/2019 

 

Lp. Etapy rekrutacji 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

05.03.2018 – 

20.03.2018 

(godz. 8:00- 15:00) 

01.06.2018 – 

08.06.2018 

(godz. 8:00- 15:00) 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

21.03.2018 – 

23.03.2018 

(godz.8:00- 15:00) 

11.06.2018 – 

12.06.2018 

(godz. 8:00- 15:00) 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych  i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

26.03.2018 

(do godz. 15:00) 

13.06.2018 

(do godz. 15:00) 

4. Pisemne potwierdzenie woli zapisu 

dziecka w przedszkolu / oddziale 

przedszkolnym, do którego dziecko 

zostało zakwalifikowane. 

26.03.2018-

06.04.2018 

(godz. 8:00- 15:00) 

14.06.2018 – 

18.06.2018 

(godz. 8:00- 15:00) 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 

09.04.2017 

(do godz. 15:00) 

19.06.2018 

(do godz. 15:00) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/304/17 

Rady Gminy Słupca 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  

na rok szkolny 2018/2019 

 

 

Lp. Etapy rekrutacji 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas 

pierwszych publicznych szkół 

podstawowych  wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

05.03.2018 – 

20.03.2018 

(godz. 8:00- 15:00)  

14.05.2018 – 

23.05.2018 

(godz. 8:00- 15:00) 

2. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych. 

21.03.2018 – 

23.03.2018 

(godz. 8:00- 15:00)  

24.05.2018 – 

25.05.2018 

(godz. 8:00- 15:00)  

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

 i kandydatów niezakwalifikowanych. 

26.03.2018 

(do godz. 15:00) 

28.05.2018 

(do godz. 15:00) 

4. Pisemne potwierdzenie woli zapisu 

dziecka do klasy pierwszej publicznej 

szkoły podstawowej, do której dziecko 

zostało zakwalifikowane. 

26.03.2018-          

06.04.2018 

(godz. 8:00- 15:00)  

29.05.2018 – 

08.06.2018 

(godz. 8:00- 15:00)  

5. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. 

09.04.2018 

(do godz. 15:00) 

11.06.2018 

(do godz. 15:00) 
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