
ZARZĄDZENIE NR 7/2016
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaski

Na podstawie art. 20 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2015 r. poz. 2156 ze 
zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), § 14 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych 
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 
uzupełniającego  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie przez Dyrektorów Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Piaski naboru do klas 
pierwszych szkół podstawowych Gminy Piaski zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt

Wiesław Glapka
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Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016

Wójta Gminy Piaski

z dnia 29 stycznia 2016 r.

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOSCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Termin postępowania 
rekrutacyjnego

Termin postępowania 
uzupełniającegoRodzaj czynności

rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w 

obwodzie szkoły oraz wniosków o przyjęcie do 
szkoły podstawowej wraz z załącznikami 

(oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie kryteriów) dzieci spoza obwodu szkoły.

14 marzec 
2016

godz. 7.00

15 kwietnia 
2016

godz. 15.00

7 maja 2016

godz. 7.00

15 maja 2016

godz. 15.00

weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez 
komisję rekrutacyjną, w tym również składanie na 

żądanie komisji rekrutacyjnej dodatkowych 
dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach.

16 kwietnia 
2016

godz. 7.00

20 kwietnia 
2016

godz. 15.00

16 maja 2016

godz. 7.00

20 maja 2016

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych.

do 27 kwietnia 2016
godz. 15.00

do 16 czerwca 2016
godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów 
prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia.

do 4 maja 2016
godz. 15.00

do 23 czerwca 2016
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych.

do 6 maja 2016
godz.15.00

do 30 czerwca 2016
godz. 15.00

Informacji dotyczących rekrutacji udzielają pracownicy

Nazwa placówki oświatowej prowadzącej nabór Telefon, mail Godziny pracy
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. 

M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach
65 571 90 34

zs_piaski@wp.pl
7.00 – 15.00

Zespół Szkół im. E. Bojanowskiego Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum nr 2 w Szelejewie

65 573 0518
sekretariatszelejewo@o2.pl

7.00 – 15.00

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa  im. 
Powstańców Wlkp. i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie

65 5730 127
zsbodzewo@op.pl

7.00 – 15.00
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