
Zarządzenie Nr 11/16
Wójta Gminy Gorlice

z dnia2} stycznia20l6 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przęz
Gminę Gorlice na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie § 14 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
2listopada 2015 t. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych lcryteriów
uwzględnianych w postępowaniu relcrutacyjnym, sHadu i szczegółowych zadań komisji
relłutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
relłutacyjnego oraz postępowania uzupełniajqcego oraz zńącznika nr 2 do niniejszego
rozporządzenia (Dz.U. poz. 1942), zarządzam co następuje:

§1

Ilekroć w zaruądzeniu jest mowa o:
- szkole podstawowej - należy przęz to rozumieć szkołę

w zespole szkół prowadzonego przez Gminę Gorlice,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 wrzęśńa
(tj, Dz.U. z2015 r. poz.ż156 zpoźn. zm.).

podstawową funkcjonującą

1991 r. o systemie oświaty

Ustalam harmonogram czynności w
uzupełniającym do szkół podstawowych
do niniej sz ego zarządzenia.

§2

postępowaniu rekrutacyjnym
w roku szkolnl,rn 201612017

oraz postępowaniu
stanowiący załącznik

§3

Wykonanie zarządzenia zlęcam Dyrektorom Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę
Gorlice.

§4

Zarządzente podlega ogłoszeniu ptzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Gorlice, na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń zespołów
szkół.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załqcznik
do Zarzqdzenia Nr l l/16

Wójtą Gmirly Gorlice
z dnia 20 sĘcznia 20I6 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA RoK SZKOLI\IY 201612017

Lp. Rodzaj czynności
Termin

W po§tępowaniu
rekrutacvinvm

Termin w po§tępowaniu
uzupełniającym

1

Złożęnię wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz z
dokumęntami potwierdzaj ącymi
spełnianie przęz kandydata waruŃów
lub kryteriów branych pod uwagę
w po stępowaniu rekrutacyj nym

od 1 do 15 marca 2016r.
do godz, 1500

od 11 do 15 kwietnia 2016 r,
do godz, 1500

2.

Weryfikacj a ptzęz komisj ę
rekrutacyjną wniosków
i dokumentów, o których mowa
w pkt 1, w tym dokonanie przez
przewodnic zące go komisj i
rekrutacyj nej czynności
wymienionych w art.20t ust. 7
ustawy

od 16 do 30 marca 2016 r.
do godz. l500

od 18 kwietnia
do 6 maja ż016 t.

do godz. i500

ĄJ.

Podanie do publicznej wiadomości
ptzęz komisję rekrutacyjną lisĘ
kandydatów zakwalifi kowanych
i kandydatów nięzakwalifi kowanych

3l marca 2016 t,
godz. 1200

9 maja 2016 r,
godz.7200

4,

Potwierdze nie przez r o dzica
kandydata woli przyjęcia do szkoły
podstawowej w postaci pisemnego
oświadczenia

od 5 do 7 kwietnia 2016 t.
do godz. 1500

od 12 do 13 maja 2016 r.
do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości
ptzęz komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

8 kwietnia 2016 r.
godz.7ż00

16 maja 2016 t.
godz, 1200


