
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i  klas I szkół 
podstawowych na rok szkolny 2019/2020 

Szanowni Rodzice! 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacja do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i  klas I szkół podstawowych, dla których gmina 
Niemce jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020, w tym z harmonogramem 
zawierającym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania 
uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów. Informacja zawiera także zasady 
przyjęć, w tym kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a 
także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.  

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej i do udziału w 
rekrutacji. 
 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce na rok szkolny 2019/2020. 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na r. szk. 2019/2020. 

ZARZĄDZENIE  NR 16/2019 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do 

klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Niemce na rok szkolny 2019/2020. 

UCHWAŁA NR XLIII/408/2018 RADY GMINY NIEMCE z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie 
ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Niemce. 

UCHWALE NR XXVIII/266/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

UCHWAŁA NR XXVIII/26 4/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

UCHWAŁA NR XXVIII/265/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  

https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/1Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_na_r.szk._2019.2020.pdf
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/1Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_na_r.szk._2019.2020.pdf
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Zasady_przyjec_do_klas_I_szkol_podstawowych_na_r.pdf
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Zarz_16_2019.pdf
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Uchwala_siec_Przedszkoli.pdf
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Uchwala_kryteria_rekutacji_do_przedszkoli_2017.pdf
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_siec_SP.pdf
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Uchwala_Kryteria_do_kl._I_SP_.pdf


 


