
Burrnistn F{iasta i Grniny

ZarządzenieNr 1212016

Burmistrza Miasta i Gminy

w Koniecpolu

z dńa 29 sĘcmia 20 1 6 roku

w sprawie harmonogramu cz}rrności w postępowaniu rekrutacyjnym, oftż postępowaniu

uzupełniającyn do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Koniecpol w roku szkolnym

2016l201.7

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. ż i ust,S) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu ptzeliczanta na punĘ poszczególnych krPeńów

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadń komisji

rekrutacyjnej, szczegółowego Ębu i terminów przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz, U. z 2015 t. poz. 1942) zuządza, się

co następuje:

§1

Ilekroó w niniejszym zar:ządzeńl jest mowa o ustawie - na7eży przez to rozumieó ustawę z

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 201612017 do klas pierwszych szkół

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Koniecpol ustala się

nasĘpujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów:

1) Składanie wniosków o przyjęcie do szkoĘ podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie puez kaldydata warunków lub kryteńów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnlłn - termin: od dnia 1 lutego do 15lutego 20ló r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

i dokrrmentów potwierdzających przez kandydata waruŃów lub kryteriów branych

pod uwagę w poĘpowaniu rekrutacfnym, w tym dokonanie ptzez przewodniczącego



komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20 t ust. 7 ustawy - termin: od

dnia 16 lutego do 29 lutego 2016 r.

Podanie do publicmej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowarrych - termin: w dniu l marca

2016 r.

Potwierdzenie przezrcózica kandydata woli pzyjęcia do szkoły podstawowej w

postaci pisemnego oświadczenia - termin: od dnia 2 marca do 4 marca 2016 t.

Podanie do publiczrej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lisĘ kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych - termin: w dniu 7 marca 2016 r.

§3

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny ż0|612017 do klas pierwszych szkoł

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Koniecpol ustala się

następujące terminy postępowania rekrutacyjnego orźź tenniny składania dokumentów:

1) Składanie wniosków o przyjęcie do szkoĘ podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzając}ryni spełnienie przez kandydata waruŃów lub kry.teriów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnlłn - termin: od dnia 21 marca do 23 marca 2016 r.

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoĘ podstawowej

i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodni czącego

komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.20t ust. 7 ustawy - termin: od

dnia 24 marca do 4 kwietnia 2016 r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną liĘ kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - terrnin: w dniu 5 kwiefiria

2016 t.

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w

postaci pisemnego oświadczenia - termin: od dnia 6 kwietrria do 7 kwietnia 2016 r,

5) Podanie do publicznej ńadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych - termin: w dniu 8 kwietnia 2016 r.

§4

Wykonanie zarządzeńa powierza się dyrektorom zespołów szkolnych w Gminie

Koniecpol.

,)

4)

5)



§5

ZuząĄzeńe podlega podaniu do publicznej wiadomości ptzez ogłoszsńe na sbonie

intemetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronach intemetowych zespołów szkohych

Gminy Koniecpo

§6

Zarządzeńe wchodzi w Ęcie z dńem podpisania.


