
BURMISTI.Z BL.ONIA
O5.B7O Bi,ONIE

Rynek 6
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Zarz4dzenie Nr ..1.. lZOt S

Burmistrza Blonia
z dnia .I&.au4wdev.... 2018 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynno5ci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz
postgpowaniu uzupelniaj4cym na rok szkolny 201812019 do szk6l podstawowych,

dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina Blonie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 22017 r. poz. 7875

ze zm.), art. 154 ust. I pkt 1 ustawy z dma 1 4 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
zarzqdzarn co nastgpuj e :

$1.

1. Ustala sig harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu uzupelniaj4cym

na rok szkolny 201812019 do szk6l podstawowych, dla kt6rych organem prowadz1cym jest Gmina

Blonie.

2. Harmonogram, o kt6rym mowa w ust. I stanowi ZalEczntkNr 1 do Zarz4dzenra.

$2.

Wykonanie Zarzqdzeniapowierza sig dyrektorom szk6l podstawowych, dla kt6rych organem prowadzEcym jest

Gmina Blonie.

ZarzEdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

$3.
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Zalgcznik Nr I do Zarzqdzenia Burmistrza Blonia
Nr .!.... ./20 r 8 z dnia J.9..15c.u.i*20 t Br.

HARMONOGRAM
czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu uzupelniaj4cym na rok szkolny

201812019 do szk6l podstawowych,

dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina Blonie

Lp. Rodzaj czynnoSci Termin w postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postgpowaniu
uzupelniaj4cym

I

ZloAenie wniosku o przyjgcie do szkoly
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj 4cym i spelnian ie przez kandy data
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2018r.
do23 marca 2018r.
do godz.15:00

od 16 sierpnia 2018 r.
do 2l sierpnia 2018 r.
do godz. I5:00

2.

Weryfi kacja przez komisj g rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do szkoty podstawowej
dokument6w potwierdzaj 4cych speln ianie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod
uwagg w postgpowaniu rekutacvinym

do 09 kwietnia 2018 r.
do godz. I5:00

do 23 sierpnia 2018 r.
do godz. I5:00

a
J,

Podanie do publicznej wiadomo lci przezkomisjg
rekrutacyjn4 listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

do 13 kwietnia 2018 r.
do godz.12:00

do 24 sierpnia 2018 r.
do godz. I2:00

4. Potwierdzen ie przez r odzica kandydata woh
przyjgcia w postaci pisemnego oSwiadczenia

od l3 kwietnia 2018 r.
od godz. l3:00
do 20 kwietnia 2018 r.
do godz. 15:00

od 24 sierpnia 2018 r,
od godz. 13:00
do 28 sierpnia 2018 r.
do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjg
rekrutacyjn4 l isty kandydat6w przyj gtych
i kandydat6w nieprzyj gtych

23 kwietnia 2018 r.
do godz. 15:00

29 sierpnia 2018 r.
do godz. I5:00


