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w sprawie

§1

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły
podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Porajowie

zarządzam co następuj e :

Nir poilstarvie usta\\,\, z dnia 7 lł,rześnia l99l r. o slstemie ośri,iat,,,(tckst.jednolit1,: Dz. LI. z 2015r. poz. 2l5ó) oraz Statutu Szkołr,

Ustalam następujące terminy rekrutacji:

Lp. Terminy w postępowaniu
rekrutacyinym Rodzaj czynności

1 do 09 maja2017
Składanie kart zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
w r az z dokumentam i potwierdzaj ącym i spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyinym

ż. 19 maja2017

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoĘ
podstawowej i dokumentów potwierdzaj ących spełnienie przez kandy data
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komis| i rekrutacy|nei czynności.

3. mĄ2017Z)
Podanie do pub licznej wiadomo ści pr zez komi sj ę rekrutacyj ną l i sty kandydatów
zakwalifi kowanych i kandvdatów niezakwalifi kowanvch

4.
odż3 majażlll
do 26 malaż017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

5.
do 30 maja2017 Podanie do publicznej wiadomościprzezkomisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyięty ch i kandydatów nieprzyi ętych

§2
Rekrutacji do klasy pierwszej dokonuje się w oparciu o Kartę zgloszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub
Wniosek o przyjęcie (dzieci spoza obwodu szkoły) złożonę w sekretariacie szkoły.

§3
Do klasy pierrł,szej Publicznej Szkołl,Podstar,ł,owej w Porajowie przy-jmuje się:

a) zttrzędu dzleci zamieszkałe w obrł,odzie szkoły;
b) na rł,niosek rodziców - dzieci spoza obw-odu. zgodnie z vlrt.vczn5lmi ustalonyml przęz olgan

prowadzący szkołę" w,przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. : i ,,,l 
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