
zAMADZEUte n r(F.4,fzot a

Bu rmistrza Miasta Ko5cierzYna

z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynno6ciw postqpowaniu rekrutacyjnym do klas

pierwszych szkol podstawowych dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Miejska

Ko6cierzyna w roku szkolnym 201812019

Na podstawie art, 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe (Dz,U. 22017 r'

poz. 59 ze zmianami) zazqdzam co nastqpuje:

$ 1. Ustala siq terminy postqpowania rekrutacyjnego do klas pienrrrszych w Szkolach Podstawowych na rok

szkolny 201812019:

Termin w postgPowaniu

rekrutacyjnYm

1-16 marca 2018 r.Zo2enie wn'rosku o pzyjqcie do szkoly podstawowej wnz z

dokumentami potwierdzajqcymi spetnianie przez kandydata

warunk6w lub kfieriow branych pod uwagg w postqpowaniu

rekrutacyjnym.

26 marca2018 r.
Weryfkacla pzez komisjq rekrutacyjnqwniosk6w o pzyjqcie

do szkoly podstawowej i dokumentow potwierdzajqcych

spelnianie pzez kandydata warunk6w lub kryteriow branych

pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie

pzez pzewodniczqcego komisji rekrutacyjnej czynno6ci

ustawowych,

4 kwietnia 2018 r. godzina 14.00po*anie Oo publicznej wiadomo6ci pzez komisjq rekrutacyjnq

listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow

niezakwalifikowanYch

Do 10 kwietnia2018 r. do godziny'14.00potwierOzenie Wzez rodzica kandydata woli pzyjqcia w

postaci pisemnego oSwiadczenia

16 kwietnia 2018 r. o godzinie 14.00
Podanre do publtcznej wiadomo6ci pzez komisjq rekrutacyjnq

listy kandydatow pzyjqtych i kandydatow niepzyjqtych



Tryb odwolawczy

I Skladanie wniosk6w o spozqdzenie uzasadnienia odmowy

pzyjqcia.
do 7 dni roboczych od niq podania do

publicznej wiadomo6ci listy kandydatow

pzyjqtych i kandydat6w niepzyjgtych

2. Pzygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy pzyjqcia. do 5 dni roboczych od daty
zlolenia wniosku o spozqdzenie
uzasadnienia odmowy ptzyiecia

3 Zlo2enie do dyrektora odwolania od rozstzygniqcia komisji

rekrutacyjnej wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy

pzyjqcia.

do 7 dni roboczych od terminu
otzymania pisemnego uzasadnienia

odmowy pzyjqcia

4. Rozstzygniq cie przez dyrektora odwolania od rozstzygnigcia

komisji rekrutacyjnej wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu

odmowy pzyjqcia.

do 7 dni roboczych od dnia zlozenia do

dyrektora odwolania od rozstzygniqcia

komisji rekrutacyjnej

$2. Ustala siq terminy postqpowania uzupelniajqcego do klas pierwszych w Szkolach Podstawowych na rok

szkolny 201812019:

Lp, Rodzaj czynno6ci Termin postgpowania

uzupelniajqcego

I Aohenie wniosku o pzyjqcie do szkoly wruz z dokumentami
potwierdzajqcymi spelnianie przez kandydata warunk6w lub

kryteri6w branych pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym,

4-11maja2018 r.

2. Weryfikacja pzez komisjq rekrutacyjnqwnioskow o pzyjqcie do

szkoly doku mentow potwierdzajqcych spelnianie pzez

kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagq w

postgpowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie pzez

pzewod niczqcego komisji rekrutacyj nej czyn noSci ustawowych.

Do 18 maja 2018 r.

a
.). Podanie do publicznej wiadomo6ci pzez komisjq rekrutacyjnq

I isty kandydat6w zakwal ifikowanych i kandydatow

n iezakwal ifikowanych.

8 czenivca 2018 r. godzina 14.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli pzyjqcia w postaci

pisemnego oSwiadczenia.

19 czenrca 2018 r. do godziny 14.00

5. Podanie do publicznej wiadomo6ci pzez komisjq rekrutacyjnq

listy kandydat6w pzyjqtych i kandydatow niepzyjqtych.

25 czerwca 2018 godzina 14.00



$ 3, Wykonaniezarzqdzenia powieza siq Dyrektorom SzkotPodstawowych w KoSciezynie,

$ 4. Zanqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

f1U,,flI
Burmistz wtiafa Ko6ciezyna


