BEJf,TMXSTRZ TUCHOWA

33_1 70 TUCH0W
ut. Rynek 1

ZARZ{DZENTE NR 2112016
BURMISTRZA TUCHOWA
z dnia28 stycznia20l6 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu crynnoSci w postgpowaniu rekrutaryjnym
postppowaniu
i
uzupelniaj4cym w roku szkolnym 201612017 do publicznych przedszkoli
oraz publicznych szk6l podstawowych dla kt6rych Gmina Tuch6w jest
organem prowadz4cym.

Napodstawie art.30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. 22015 t. poz. l5l5 zp62n. zm.) oraz $ 14 ust. 2 i 5 rozporzqdzeniaMinistra Edukacji
Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczeg6lnych kryteri6w uwzglEdnionych w postppowaniu rekrutacyjnym, sktradu
i szczeg6lowych zadah komisji rekrutacyjnej, szczeg6lowych zadan komisji rekrutacyjnej,
szczeg6lowego trybu i termin6w przeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego oraz
postgpowania uzupelniaj4cego (Dz. U. 22015 r.,poz.1942) zaruqdzam. co nastqpuje:
$1.

Ustala sie harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu
uzupelniaj 4cym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 201612017 stanowiqcy zal4cznik
nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

$2.

Ustala siQ harmonogram czynnoSci w postEpowaniu rekrutacyjnym i postqpowaniu
uzupelniaj4cym do klas pierwszych publicznych szk6l podstawowych na rok szkolny
201612017 stanowi4cy zaNqcznikm 2 do niniejszego zarzqdzenia.
s3.

Wykonanie powiena sig Dyrektorowi Gminnej Administracji Oswiaty w Tuchowie.

$4:
Zarzqdzenie

wychodziw Zycie z dniem podpisania.
MISTIlZA

Zalqczniknr I
do Zarzqdzenia nr 2112016
Burmistrza Tuchowa
z dnia28 stycznia20l6 r.

Harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutaryjnym oraz postgpowaniu
uzupelniajQcym w roku szkolnym 201612017 do przedszkoli publicznych, dla kt6rych
Gmina Tuchrfw jest organem prowadzqcym

Termin
Lp.
I

2.

a

J.

4.

Rodzaj czynno5ci
ZloAenie wniosku o przyjecie do
przedszkola publicznego wtaz z
dokumentami potwierdzaj 4cymi
spelnienie przezkandydata warunk6w
lub kryteri6w branych pod uwagq w
po stgpowaniu rekrutacyj nym
Weryfikacj a ptzez komisj g
rekrutacyjn4 wniosk6w o przyj ecie do
przedszkola publicznego i
dokument6 w p otwierd zaj qcy ch
spelnienie przez kandydata warunk6w
lub kryteri6w branych pod uwagp w
postgpowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewo dnic zqcego
komisj i rekrutacyjnej czynnoSci, o
kt6rych mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
zdniaT wrze{nia 1991 (t. j.Dz.U.
22015 r.,poz.2156)
Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyj n4 listy
kandydat6w zakwalifikowanych i
kandydat6w niezakwalifikowanych
Potwierdze nie przez rodzica

kandydata woli przyjpcia w postaci
pisemnego o6wiadczenia
5.

Podanie do publicznej wiadomoSci
pruez komisj g rekrutacyj n4 listy

kandydat6w przyjEtych i kandydat6w
nieprzyietych

w postppowaniu
rekrutacvinym

od29lutego 2016r.
do 23 marca20l6 r.
do sodz. 15oo

do 6 kwietnia20l6 r.
do godz. 15oo

Termin
w postgpowaniu
uzupelniajqcym

od29 marca20l6 r.
do 10 maja20l6 r.
do godz.

15oo

od 11 maja 2016 r.
do 17 maja20I6 r.
do godz. 15oo

13 kwietnia 2016r.
do godz.15oo

18 maja 2016 r.

od 20 kwietnia 2016 r.
do 27 kwietnia 2016 r.
do godz. 15oo

od 19 maja20l6 r.
do 23 maja20I6 r.
do sodz. 15oo

29 kwietnia 2016 r.
do godz. 15oo

25 maja2016 r. do
godz. 15oo

do godz.

15oo

Zalqczniknr 2
do Zarzqdzenia nr 2l I 20 | 6
Burmistrza Tuchowa
z dnia28 stycznia20I6 r.

Harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu
uzupelniaj4cym do klas pierwsrych szk6l podstawowych prowadzonych przez
Gming Tuchtfw na rok szkolny 201612017

Lp.
I

2.

Rodzaj czynnoSci
Zlohenie wniosku o przyjecie do
szkoly podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzaj 4cymi
spelnienie przez kandydata warunk6w
lub kryteri6w branych pod uwagp w
po stEpowaniu rekrutacyj nym
Weryfikacj a pr zez komisj E
rekrutacyjn4 wniosk6w o przyjecie do
szkoly podstawowej i dokument6w
potwierdzaj 4cych spetrnienie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagE w postppowaniu
rekrutacyjnyffi, w tym dokonanie
przez przewo dni czqce go komisj i
rekrutacyjnej czynno6ci, o kt6rych
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnraT
wrzeSnia l99I (tj.Dz.U.22015 r.,

Termin
w postppowaniu
rekrutacyinym

Termin
w postgpowaniu
uzupelniaj4cym

od 15 marca20l6 r.
do 15 kwietnia 2016 r.
do godz. 15oo

do

do 21 kwietnia20l6 r.
do sodz. 15oo

do 22 sierpnia 2016 r.
do godz. 15oo

25 kwietnia 2016 r. do
godz.I2oo

23 sierpnia 2016 r. do
sodz. l2oo

od25 kwietnia 2016 r.
do 27 kwietnia 2016 r.
do sodz. 15oo

od23 sierpnia 2016 r.

29 kwietnia20l6 r.
do godz. l2oo

26 sierpnia 2016 r. do
sodz. l2oo

od l7 sierpnia 2016 r.
l9 sierpnia 2016 r.
do sodz. l5oo

ooz.2156\
J.

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj p rekrutacyj n4 li sty

kandydat6w zakwalifikowanych i
kandydat6w niezakwalifi kowanych
4.

5.

P otwierdze nie przez r o dzica
kandydata woli przyjEcia w postaci
pisemnego oSwiadczenia

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyj n4 listy

kandydat6w przyjqtych i kandydat6w
nieprzvietvch

do 25 sierpnia 2016 r.
do sodz. 15oo

