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Zarządzenie Nr irlZOrZ

Wójta Gminy Łanięta

z dnia}9 marca}}I7 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 201712018 do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych prlzez Gminę Łanięta
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz"U"z2016r.poz.446zezm.), aft.133 ust. I,2i6,art.13] ust. 1- 3,aft.154ust.l pkt l
ustawy z dńa 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U . z 2017 roku poz. 59) oraz art. 204
ust" 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowę
(Dz" U" z2017 r.poz.60) zarządzam, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust.

1

§ 1Ustala się w załączniku do niniejszego zarządzeńa, harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 20I7l20I8
do klas pierwszych szkoĘ podstawowej prowadzonej przez Gminę Łanięta.
§ 2Wykonanie Zarządzenie powierza się dyrektorowi szkoły podstawowej
prowadzonej przez Gminę Łarięta,
§ 3Zarządzenie

wchodziw Ęcie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej

wiadomościprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1Il20I7
Wójta Gminy Łantętaz dnia29 marca2)I7 roku

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 201712018 do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzony ch przez Gminę Łanięta
l"p
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Rodzaj czynnościpostępowania
rekrutacyjnego
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej vłraz z dokumentami
potwierdzaj ącym i spełnienie
pIzez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę wpostępowaniu
rekrutacyinym
Weryfikacj a przez komisj ę rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie ptzęz
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowarriu
rekrutacyjnyrn, w tym dokonanie
przez przewodnic zące go komisj i
rekrutacyjnej czynności,o których mowa
wart. 157 i 158 ustawy zdńa 14 grudnia
ż016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U z20l7 r
poz.59).
Podanie do publicznej wiadomo ściprzez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomo ściprzez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
przyiętych i kandydatów nieprzyiętych.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyinym
29 marca2}l7

Termin w postepowaniu
rekrutacyjnym uzupełniaiącym

12kwietnia2017

Od22majaZal7
Do 16 częrwcaZjl7

Do 2I kwietnia 2017

Do20 czerwcażjl7

24kwietnia2}l7

26 czerwca2l|7

Od24 do 27 kwiętnia
ż017

Od27 czerwca do

28 kwietnia 2017 r

4lipcażal7

3lipca2}l7
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