ZARZqDZENlE NR OR.0050.631.2018
PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA
z dnia 26 stycznia 2018 roku
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w sprawie: terminow przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjneg i postqpowania
uzupetniajqcego na rok szkolny 201812019 do publicznych szkot
wych, dla ktorych
organem prowadzqcym jest Miasto Gniezno
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sadorzqdzie gminnyrn
(t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dni 14 grudnia 201 6 r.
Prawo oiwiatowe (Dz.U. z 201 7 poz. 59 ze zm.) zarzqdzam, co nastqpuje:

t

§ 1
Ustala siq terminy przeprowadzenia postqpowania
uzupetniajqcego, w tym terminy sktadania dokumentow
publicznych szkot podstawowych ogolnodostqpnych,
jest Miasto Gniezno:

Rodzaj czynnoici
1.

2.

Ztozenie wniosku o przyjqcie do szkoty
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzajqcymi spetnianie przez
kandydata kryteriow branych pod
uwagq w postqpowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisjq
rekrutacyjnq wnioskow o przyjqcie do
szkoty podstawowej i dokumentow
potwierdzajqcych spetnianie przez
kandydata kryteriow branych pod
uwagq w postqpowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalenie
wynikow postqpowania

12.03.2018 r.
26.03.2018 r.
do godz. 1500

do 29.03.2018 r.
do godz. 1500

17.04.2018 r.
godz. 1 400

Termin
postepowaniu
~zupelniajqcym

HI

1

25.06.2018 r.
29.06.2018 r.
d o godz. 1500

1

,

!

27.04.2018 r.
godz. 12w

o 04.07.2018r.
do godz. 1500

1 1.07.2018 r.
godz. l2m

1 1.07.2018 r.
16.07.2018 r.
do godz. 1300

1 7.04.2018 r.
od godz. 1400
25.04.2018 r.
do godz. 1 3°0

Podanie do publicznej wiadomoici
przez komisjq rekrutacyjnq listy
kandydatow przyjqtych i kandydatow
nieprzyjqtych w postepowaniu
rekrutacyjnym

postqpowania
do klas I
prowadzqcym

Termin
w postepowaniu
rekrutacyjnym

Podanie do publicznej wiadomoici
przez komisjq rekrutacyjnq listy
kandydatow zakwalifikowanych i
kandydatow niezakwalifikowanych w
rekrutacyjnym
kandydata woli przyjqcia w postaci
pisemnego oiwiadczenia w
postqpowaniu rekrutacyjnym

i

1t.07.2018 r.
godz. 1200

1

§2
Wykonanie zarzqdzenia zleca siq dyrektorowi Wydzialu Edukacji Urzqdu Mi jskiego w Gnieznie
rowadzqcym jest
i dyrektorom publicznych szkM podstawowych dla ktorych organem
Miasto Gniezno.
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§3
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.
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