ZlarząĆ|zeaie

Nr 7/2016

wójta Gminy Dąbrowice
z dnia 28 stycznia 201ó roku

w

sprawie: ustalenia hamonogramu czynności orajz szczegółowych teminów

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowanit uzupełniającym do publicznego przedszkola

oraz klas piervszych szkóĘ podstawowei, dla którego Gmina Dąbrowice jest organem
prowadzącym na rok szkolny 20t6l20l7.
Na podstawie $ 14 ust. 2 pkt' I rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 2 listopada f0l5r.

w

sprawie sposobu ptze|iczania

na punkĘ

poszczególnych kryteriów uwzględnianych

wpostępowaniu rekrutacyjnym' składu i szczegółowych zadafi komisji rekrutacyjnej, szczegółowego
trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

orv

postępowania uzupełniającego

(Dz.U. z 20|5r. poz. 1942) oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. zfll5r. poz. 1515 zpóźn' zm,) zarządzan'eo następuję:

$ 1. Ustalam harmonogram czynności otaz szczegółowych terminów postępowania

rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego do publiczrrego przedszkola (stanowiący załącnl1knr 1 do niniejszego

zarządzenia) oraz klas pierwszych szkół podstawowych (stanowiący załącnik nr 2 do niniejszego
zarządzenia), prowadzonego ptzez Gminę Dąbrowice na rok szkolny 201612017.

$ 2.

Harmonoglam'

o

którym mowa

w$1

podaje się do publicznej wiadomości poprzez

umieszczenie na:

1)
2)
.
3)

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowice

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowice
tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

$ 3. Wykonanie znz,ądzenia powierzam Dyrektorowi Zespotu Szkół w Dąbrowicach

$ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącnlknr I
do zarządzenia nr

7

l 20 I

6

Wójta Gminy Dąbrowice

z dniaZ8 stycznia 2016 roku

Harmonogram czynnościoraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupehiającym do publicznego pnzedszkola, dla którego Gmina

Dąbrowice jest organem prowadzącym na rokszko|ny

Rodzaj czynności

ZłoŻenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie przez

20rcn0fl.

Temin

Termin

w postępowaniu

w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

ód 01.03.20l6r.
do 31.03.2016r.

od26.04.2016r.
do29.04.2016r.

od04.04.2016r.

od 04.05.2016r.

do 08.04.2016r.

do 06.05.2016r.

do 15.04.2016r.

do24.05.2016r.

od20.04.2016r.
do25.04.2016r.

od27.05.2016r.
do 31.05.2016r.

do f9.04.2016r.

do 31.06.2016r.

kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikacja ptzez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w ań. 20 t ust' 7
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty(tj. Dz. U. z 20I5r. poz. 2156

zpóźn. zm,).
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i

kandydatów

niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną lisĘ kandydatów
przyj ętych i kandydatów nieprzyj ętych.

Załącznknr 2
do zar ządzenia nr,7 l 20 I 6

Wójta Gminy Dąbrowice

z dnta}8 sĘczria 2016 roku

Harmonogram czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutaryjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoty podstawowej' dla której
Gmina Dąbrowice jest organem prowadząwm na rok szkolny 201612017.

Rodzaj czynności

ZŁoŻęnie wniosku o

przyjęcie
do przedszkola v{raz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie
przęz kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przęz
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czy.nności,o których mowa w art. 20 t ust. 7
ustawy z dnia 7 września l99lt. o systemie
oświaty(tj. Dz. U. z 20I5r. poz. 2156
zpóźn, zm').
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i
kandydatów
niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego

Termin

Termin

w postępowaniu

w postępowaniB

rekrutacyjnym

uzupełniającym

bd 01.03.2016r.
do 31.03.2016r.

od25.04.2016r.
do 29.04.2016r.

od04.04.2016r.
do 08.04.2016r.

od 04.05.2016r.
do 06.05.2016r.

do 15.04.2016r.

dof4.05.2016r.

od20.04.2016r.
do 25.04.2016r.

od21.05.201,6r.

do29.04.2016r.

do 31.06.2016r.

do 31.05.2016r.

oświadczenia.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyj ętych i kandydatów nieprzyjętych.

