
ZARZĄDZENIE NR 185/16
WOJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 201,612017 harmonogramu crynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania
dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas
pierwsrych szkół podstawowych prowadzony ch przez Gminę Sędziej owice.

Napodstawie ar1.30 ust. 1zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz,U.z2015 r.,poz,
7575, poz. 1890) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozpotządzenta Ministra Edukacji Narodowej z dnta 2

listopada 20I5r. w sprawie sposobu przelliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnĄ, szczegołowego trybu i terminów plzeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego (Dz. IJ. z 2015 t. poz. 1942) Wójt Gminy Sędziejowice
zarządza, co następuj e :

§ 1. Ustala się w roku szkolnym 201612017 następujący harmonogram czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym otaz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziŃow ptzedszkolnych w
szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sędziejowice:

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania
uzupełniaiacego

1 składanie wniosków wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryłeriów
branych pod uwagę v/ postępowaniu
rekrutacyinym

7 - 3I marcaż0l6 r. 11 - 13 maja20l6r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, klasy pierwszej rv szkole
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriólv
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w §rm dokonanie przez
przewodnicząaęgo komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust.
7 ustawy zdnia7 wrześnial99lr. (Dz. U.
z 20I5r, poz, 2156, z ż016r. poz. 35)

- 6 kwietnia 2016 r. 16 - 19 maja20l6 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisj ę rekrutacyjną lisĘ kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

18 kwietnia 2016r.
do godz, l5.00

w terminie jednego dnia od
ostatniego dnia na
rozpatrzeniew
postępowaniu
rekrutacyj nym odwołania
od rozstrzygnięcia komisj i
rekrutacyjnej, zgodnie z art.

żOzc ust, 9 ustawy z dnia 7

września l991r. o systemie
oświaty



4. Potwierdzenie ptzez rodzica kandydata,
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

2I - żż kwietnia 2016 r.
do godz, 15.00

w terminie nie krótszym niż
2 dni od podania do
publicznej wiadomości listy
kandydatów
zakwalifikowanych i
kandydatów
niezakwalifikowanych w
postępowaniu
uzupełniaiącym

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2016 r
do godz. 15.00

nie pómiej niż w terminie 3

dni od ostatniego dnia na
potwierdzen ie pr zez rodzica
kandydata woli przyjęcia w
postępowaniu
uzupełniaiącym

§ 2. Wykonanie zaruądzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkół prowadzonych przez
Gminę Sędziejowice.

§3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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