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ZNRZĄDZBNIE NR lŻ116

wÓ.rrł GMII\-Y BARTNIC ZKA
z dnia 16 marca 2A16 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 20t6l20l7 harmonogramu crynności w postępowaniu

rekrutaryjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwsrych szkół podstawowych

prowadzony ch przez Gminę Bańniczka.

Na podstawie $ 14 ust. 2 i 5 rozporządzetia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2

listopada 20I5r. w sprawie sposobu ptzeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

rekrutacyjnĄ, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzałia postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z2aI5r. poz.1942) zaruądzałrt, co następuje:

$1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka

na rok szkolny 201612017, stanowiący załącznik do zaruądzenia,

$2. Wykonanie zaruądzenia powierza się Kierownikowi WoKIs oraz dyrektorom szkół

podstawowych prowadzonych ptzez Gminę Bartniczka.

$3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do zarządzenia Nr t2ll6
Wójta Gminy Bartruczka
z drua 16 marca 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszychszkół podstawowych prowadzonych ptzez Gminę

Bartniczka na rok szkolnv 201612017

Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin w
postępowaniu

uzunełniaiacvm
I ZłoŻenie wniosku o przyjęcie do szkoły

podstawowej vtraz z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie pruez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacvinvm

2),.03.2016r.-
08.04.2016r.

18.05.2016r.
23.05.2016r.

2 Weryfikacj a przez komisj ę rekrutacyj ną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzaj ących spełnianie ptzez
kandydata warunków lub kryteńów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnyffi , w tym dokon anie przez
przewodnic zące go komi sj i rekrutacyj nej
czynności, o których mowa w art. 20t ust.
7 ustawy z drua 7 września 1991 r. o
systemie oŚwiaty (Dz'U z2015r.
poz.2l 5 6 z późn. zmianami)

11.04.2016r.-
15.04.2016r.

24.05.2016r-
30.05.2016r.

3 Podanie do publicznej wiadomoŚci przez
komisj ę rekrutacyj ną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanvch

20.04.201&. 14.06.2016r.

4 Potwierdze nie pr zez r o dzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemne go oświ adczenia

21.44.2016r.-
25.04.2016r.

15.06.2016r.-
20.06.2016r.

5 Podanie do publicznej wiadomo ści przez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
orzvietvch i kandvdatów nieorzvietvch

27.04.2016r. ŻŻ.06.2016r.


