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Gminy Bartniczka

P0.0050.13.2017

Zarządzenie Nr t3ł2017

Wójta Gminy Bańniczka

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz

klas pierwszych szkoł podstawowych prowadzonych przęz Gminę Bartniczka na rok
szkolny 201712018

Napodstawie art.7 ust. l pkt 8, art. 30 ust. I oraz art. 31 ustawy zdnta 8 małca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r. poz. 446 zpóźn. zm.), arL.154 ust. 1 pkt 1 ustawy
zd;aia l4grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z20I7 r. poz.59) wzwiązku
zart.204 ust. l ustawy zdnia 14grudnia 20I6t. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oŚwiatowe (Dz. U. zŻaI7r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

$1.
Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym otaz postępowaniu
uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych ptzez Gminę
Bartniczka na rok szkolny 20I7l20I8 stanowiący załącznikNr 1 do niniejszego zaruądzetia.

$2.
Ustalam harmonogram czynności W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych ptzez Gminę
Bartniczka na rok szkolny Ż0I7 nal\ stanowiący załącznikNr 2 do niniejszego zarządzenia.

$3.
Zobowiązuje się dyrek1orów przedszkola oraz szkół podstawowych do przeprowadzenia
rekrutacji zgodnie z terminami, o których mowa w $ 1 i 2.

$4.
Zarządzetie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Bartniczka otazw sposób zvvycząowo przyjęty na terenie gminy.

$s.
Zatządzenie wchodzi w Życte z dniem podpisania.
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ZałącznikNr 1 do ZauądzeniaNr 13/2017
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 13 marca 2017t.

TERMINY PoSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO oRAz PosTĘPowANIA
UZUPAŁNIAJĄC-trGo, A TAKZE TERMINY SKŁADANIA DoKUMENTow

Do PRZEDSZKOLA I oDDZIAŁow PRZEDSZKoLNYCH

Lp. Rodzaj crynności Termin
w postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postępowaniu
uzubełniaiacYm

t 2 3 4
I ZŁoŻenie wniosku o przyjęcie

do przedszkola lub oddziału
przedszkolnęgo wrazz
dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie
przez kandydata warunków lub
kryeriÓw branych pod uwagę
w postępowaniu
rekrutacyinvm

od 13.03.2017r.
do 31.03.2017r. do godz.

15:00

od 15.05.2017r.
do 31.05.2017r. do

godz. 15:00

2. Weryfikacj a przęz komi sj ę
rekrutacyjną wniosków o
przyj ęcie do przedszkola lub
oddziafu przedszkolnego i
dokumęntów potwierd zĄący ch
spełnianie ptzez kandydata
warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyj nym,
w tym dokonanie przez
przewodnic zącego komisj i
rekrutacyjnej czynności, o
których mowa w ań. 150 ust. 7
ustawv _ Prawo oświatowe

odA3.04.2A17r.
do 04.04.2017r. do 15:00

od 01.06.2017r.
do 06.06.2017r. do

godz. 15:00

a
J, Podanie do publicmej

wiadomośc i przez komisj ę
rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i
kandydatów
niezakwalifikowanych

do 07.04.2017r. do godz.
15:00

21.06.2017r. do
godz. 15:00

4. Potwierdze nie przez rodzica
kandydata woli przyj ęcia
w postaci pisemnego
oświadczenia

od 10.04.2017r. do
lL04.2017 r. do godz.

15:00

do27.a6.Ż017r. do
godz. 15:00

5. Podanie do publicznej
wiadomośc t przez komisj ę
rekrutacyj ną listy kandydatów
orzviętvch i nieprzvi ętvch

B.A4.2Al7r. do godz. 15:00 30.A6.2A17r. do
godz. 15:00
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ZałącznikNr 2 do ZaruądzetiaNr 13/2017

Wójta Gminy Bartniczka zdnta 13 marca 2017t.

TERMINY PosTĘPowANIA REKRUTACYJNEGO oRAZ PosTEPowANIA
UZUPAŁNIAJĄCEGO' A TAKZE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Do KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PoDsTAwowYCH

Lp. Rodzaj czynności
Termin

w postępowaniu
rekrutacvinvm

. Termin
w postępowaniu
uzunełniaiacYm

I 2 3 4

I ZłoŻenie wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnianie ptzez kandydata
warunków lub kry'teriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 13.03.2017r. do 31.03.
2017r. do godz. 15:00

od 01.08.2017r. do
16.08.Ż017r. do godz.

15:00

Ż. Weryfi kacj a przęz komisj ę
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzaj ących
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnyffi, w tym dokonanie
przęz przewodnic zącę go komisj i
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 150 ust. 7 ustawY -
Prawo oświatowe

od3.04.Ż0I7r. do
04.04.2017r.

do godz. 15:00

17.08.2017r. -

21.08.2017 r. do
godz. 15:00

a
J. Podanie do publicznej wiadomoŚci

przez komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów zakwalifi kowanych
i kandydatów
nięzakwalifikowanych

7.04.Ża|1t.
do godz. 15:00

Ż2.08.2017r.
do godz. 15.00

4. P otwi ęrdze tie przez r o dzic a
kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2017r. do
|I.04.Ż0]r7r. do godz. 15:00

od 25.08.2017r. do
Ż9.a8.Ż017r. do godz.

15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisj ę rekrutacyj ną lisĘ
kandydatów przyjętych
i kandvdatów nieprzyiętych

13.04.2017r,
do godz. 15:00

do 30.08.2017r.
dq godz. 15:00


