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BURMISTRZA MIASTA O1tZESZE 

zdnia 1 marca 20l7 r. 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 201712018 harmonogramu czynno ści w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz w postępowaniu uzupełniaj ącym do I klas publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Orzesze 

Na podstawie art. 204 ust. I pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadz ące ustawę  Prawo 
oświatowe (tj. z2Ot7r. poz. 60) 

Burmistrz Miasta Orzesze zarz ądza, co następuje: 

* 1. Ustala si ę  na rok szkolny 201712018 terminy post ępowania rekrutacyjnego oraz post ępowania 
uzupełniaj ącego, a także terminy składania dokumentów do I klas publicznych szkó ł  podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Orzesze w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się  dyrektorom szkó ł  podstawowych prowadzonych przez Miasto 
O rzesze. 

3. Zarządzenie wchodzi w 2yçie z dniem podj ęcia. 

BUR1%ST MiASTA 

„nź. Miros ław Blaski 
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Załącznik Nr I do Zarz ądzenia Nr yII/ 37 12017 

Burmistrza Miasta Orzesze 

zdnia I marca2ol7r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz post ępowania uzupe łniającego, 
a takie terminy skladania dokumentów dn I klas publicznych szkól podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 201712018. 

Termin Termin 
Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupelniającym 
Złożenie wniosku o przyj ęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 

1. potwierdzaj ącymi spełnianie przez 13.03. - 27.03.2017r. 12.04. - 14.04.2017r. 
kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym  
Weryfikacja przez komisj ę  rekrutacyjną  
wniosków o przyj ęcie do szkoly 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 

2. kandydata warunków lub kryteriów branych 
2803.— 30,03.2017r. 18.04. —20.04.2017r. pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie przez przewodnicz ącego 
komisji rekrutacyjnej czynno ści, o których 
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty  
Podanie do publicznej wiadomości przez 

uit"j9 listykandydatów 
03.04.2017r. o godz. 14:00 24.04.2017r. o godz. 14:00 zakwalifikowanych i kandydatow 

niezakwaliflkowanych  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

4. przyjęcia w postaci pisemnego 04.04. - 06.04.2017r. 25.04. - 27.04.2017r. 
oświadczenia 
Podanie do publicznej wiadomości przez 

S. komisj ę  rekrutacyjną  listy kandydatów 07.04.2017r. o godz. 	4:00 28.04.2017r. o godz. 14:00 
przyjętych i kandydatów nieprzyj ętych  

Id: 509E71D0-61C4-447E-B3FA-7D55E985CDC1. Pnyj ęty 	 Strona 1 


