
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  

klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów  
na rok szkolny 2016/2017 

 

Na podstawie § 14 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 
2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942), Burmistrz 
Miasta Orzesze podaje do wiadomości: 

 terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  

 terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz  

 kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów 
prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2016/2017. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Śląski Kurator Oświaty. 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym 
przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum prowadzonym przez Miasto Orzesze. 

1. Uchwała nr V/37/15  Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19.02.2015 r. określenia kryteriów 
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie 
Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 
kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów; 

2. Uchwała nr XVI/187/16 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się 
o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła,  
w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych 
kryteriów; 

3. Uchwała nr XVI/188/16 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów; 

4. Zarządzenie nr VII/12/16 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 stycznia 2016 r. w 
sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Orzesze. 

 


