Zarządzenie Nr 25/2016/17
Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
z dnia 08.02.2016r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2015r. 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 2015r. poz. 1942) oraz zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO. 110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
zarządzam:
§ 1.Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach na rok szkolny 2016/2017;

Lp.

Rodzaj czynności

1.

Składanie zgłoszeń o przyjęcie do gimnazjum
uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum
uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.

4.

5.

Terminy postępowania
rekrutacyjnego

Terminy postępowania
uzupełniającego

od 08 do 29 lutego 2016 r.

od 6 maja do 10 czerwca
2016r.

od 22 lipca do 27 lipca
2016 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum
o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie
o wynikach sprawdzianu.

od 24 do 28 czerwca 2016r.

---------------------------------

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne
pozyskanie
przez
przewodniczącego
komisji
rekrutacyjnej
dokumentów
potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy).

do 30 czerwca 2016r.

Do 2 sierpnia 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

2 lipca 2016r. o godz. 15.00

6.

Potwierdzenie
przez
rodziców
(opiekunów
prawnych) kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku do gimnazjum.

od 15 lipca 2016 r. do 20 lipca
godz. 15.00

od 18 sierpnia do 22
sierpnia 2016 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2016 r.

do 31 sierpnia 2016 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

…………………………………………………………….
Podpis i pieczątka dyrektora Gimnazjum

Uzgadniam:

1

