
ZARZĄDZENIE NR lc 12016
BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

z dniaLl sĘcznia 20t6 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 201612017 dla
przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Boguchwała.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o Samorządzie gminnym Q.t. Dz. U. z 2015 r. , poz.l5l5 ze zm.) oraz $ 14

ust.2 i 5 Rozporządzenia MEN zdn\a 2listopada2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczegolnych kryteriów uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnYffi, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z2015 r.,poz. 1942),

Burmistrz BoguchwaĘ zarządza co następuje:

$1
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 201612017 do przedszkoli i szkół
podstawovvych dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała,
zgodnie zzałącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

$2.
Wykonanie zarządzenia powierua się Dyrektorom przedszkoli i szkół
podstawowych dla których organem prowadzącvm jest Gmina Boguchwała.

$3.
Zarządzenie wchodziw życie z dnięm podpisania.
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Harmonogram czynności w postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 201612017
prowadzącym jest Gmina Boguchwała

Załacznik Nr 1

do )arządzenia Nrł420 1 6

Burmistrza Bosuchwałv
z dniaLesty"rłiuzorci.

rekrutacyj ny m or az po stępowaniu
do przedszkoli, dla ktorych organem

L.p. Rodzaj crynności
Termin w

postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin w
postępowaniu

uzunełniaiacvm
I Złożęnie wniosku o przyjęcie do przedszkola

wraz z dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacvinvm

01.03.-31.03.2016 r. 28.04.-04.05 .2016 r.

2. Weryfi kacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kry'teriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym , w Ęrm dokonanie przez
przewodnic zącego komisj i rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7

ustawy zdnia7 wtześnial99I r. o systemie
oświatv (Dz'U. z20I5 r' poz.Ż1,56 zę zm.)

do 06.04.2016 r. 09.05.2016 r.

J. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

15.04.2016 r. 18.05.2016 r.

4. Potwięrdzen ie przez rodzica kandydata woli
przvięciaw postaci pisemnego oświadczenia

Ż0.04.-Ż5.04.Ż016 r. 19.05.-23.05 .2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną lisĘ kandydatów
orzvietvch i kandvdatów nieprzyiętych

27.04.2016 Ż5'05.20|6 r.
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/ ZaŁącznikNr2
do iarządzenia Nr /0z0 t 6
Burmistrza Boguchwały
z dnialLsty cznia 20 I 6 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyj nym otaz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 201612017 do szkół podstawowych' dla ktorych
organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała
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L.p. Rodzaj crynności
Termin w

postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin w
postępowaniu

uzunełniaiacvm
I ZŁoŻenie wniosku o przyjęcie do szkoĘ

podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandy data
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w oosteoowaniu rękrutacvinvm

01.03.-31.03.2016 r Ż6.04'-28.04.Ż016 t.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoĘ podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez
przewodnic zącego komisj i rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art' 20t ust' 7

ustawy zdnia7 wrześniaI99I r. o systemie
oświatv (Dz'U. z20I5 r' poz.2|56 ze zm'\

04.04.Ż076 r. 04.05.2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisj ę rekrutacyj ną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanvch

15.04.Ż016 r. 12.05.Ż0|6 r.

4. Potwierdzen ie przez r odzica kandydata woh
orzxięciaw postaci pisemnego oświadczenia

20.04.-22.04.2016 t l6.05.-23.05 .Ż016 r'

5. Podu
kom
Drzv

Lnie do publicznej wiadomości przez
isję rekrutacyjną listy kandydatów
ietvch i kandvdatów nieorzvietvch

25.04.Ż016 do 31.08.2016 r.


