
Zarzadzenie Nr 28/2016 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 23 lutego 2016 roku 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w post^powaniu rekrutacyjnym oraz 
post^powaniu uzupelniaj^cym do przedszkoli i szkol podstawowych prowadzonych 

przez Gmin^ Pacanow na rok szkolny 2016/2017 

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczegolnych kryteriow 
uwzgl^dnianych w post^powaniu rekrutacyjnym, skladu i szczegolowych zadan komisji 
rekrutacyjnej, szczegolowego trybu i terminow przeprowadzania post^powania 
rekrutacyjnego oraz post^powania uzupelniajqcego (Dz.U.2015.1942) Wojt Gminy Pacanow 
zarz^dza CO nast^puje: 

1. Ustala si? harmonogramy czynnosci w post^powaniu rekrutacyjnym oraz post^powaniu 
uzupelniaj^cym dotycz^cym roku szkolnego 2016/2017 do przedszkoli oraz szkol 
podstawowych prowadzonych przez Gmin? Pacanow. 
2. Harmonogram czynnosci w post^powaniu rekrutacyjnym oraz post^powaniu 
uzupelniaj^cym, o ktorym mowa w ust. 1 okresla: 

1) dla przedszkoli oraz oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych -
zal^cznik nr 1, 

2) dla szkol podstawowych - zal^cznik nr 2. 

Wykonanie zarz^dzenia powierza si? dyrektorom przedszkoli i szkol podstawowych 
prowadzonych przez Gmin? Pacanow. 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu przez umieszczenie na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pacanow oraz tablicach ogloszen przedszkoli i 
szkol podstawowych prowadzonych przez Gmin? Pacanow. 

§ 1 . 

§ 2 . 

§ 3 . 
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Zalqcznik nr 1 
do Zarzqdzenia Nr 2^/2016 
Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 23 lutego 2016r. 

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA 
UZUPELNIAJACEGO DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH 

W SZKOLACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

Lp. Rodzaj czynnosci Termin 
w post^powaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w post^powaniu 
uzupelniaj^cym 

1 Ztozenie wniosku o przyJQcie do 
przedszkola lub innej forniy 
wychowania przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzajqcymi 
spetnianie przez kandydata 
warunkow lub kryteriow branych 
pod uwag^ w postQpowaniu 
rekrutacyjnym 

od 1 do 31 marca 2016 
roku 

od 4 maja do 3 maja 
2016roku 

2 Weryfikacja przez komisji 
rekrutacyjn^ wnioskow o przyj^cie 
do przedszkola lub innej formy 
wychowania przedszkolnego i 
dokumentow potwierdzajqcych 
spetnianie przez kandydata 
warunkow lub kryteriow branych 
pod uwagQ w post^powaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodnicz^cego komisji 
rekrutacyjnej czynnosci, o ktorych 
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

od 1 do 6 kwietnia 2016 
roku 

od6do 10 maja 2016 
roku 

3 Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisji rekrutacyjnq listy 
kandydatow zakwalifikowanych i 
kandydatow niezakwalifikowanych 

25 kwietnia 2016 roku 25 maja 2016 roku 

4 Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyj^cia w postaci 
pisemnego oswiadczenia 

od 26 do 27 kwietnia 
2016roku 

od 27 do 30 maja 
2016roku 

5 Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisJQ rekrutacyjnq listy 
kandydatow przyj^tych i 
kandydatow nieprzyj^tych 

29 kwietnia 2016 roku 1 czerwca 2016 roku 



Zalqcznik nr 2 
do Zarzqdzenia Nr 2^/2016 
Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 23 lutego 2016r. 

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA 
UZUPELNIAJACEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKOL PODSTAWOWYCH NA ROK 

SZKOLNY 2016/2017 

Lp. Rodzaj czynnosci Termin 
w post^powaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w post^powaniu 
uzupelniaj^cym 

1 Ztozenie wniosku o przyj^cie do 
szkoty podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzajqcymi 
spetnianie przez kandydata 
warunkow lub kryteriow branych 
pod uwagQ w post^powaniu 
rekrutacyjnym 

od 1 do 31 marca 2016 
roku 

od 4 maja do 5 maja 
2016roku 

2 Weryfikacja przez komisJQ 
rekrutacyjnq wnioskow o przyj^cie 
do szkoty podstawowej i 
dokumentow potwierdzajqcych 
spetnianie przez kandydata 
warunkow lub kryteriow branych 
pod uwagQ w post^powaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodnicz^cego komisji 
rekrutacyjnej czynnosci, o ktorych 
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

od 1 do 6 kwietnia 2016 
roku 

od6do 10 maja 2016 
roku 

3 Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisji rekrutacyjnq listy 
kandydatow zakwalifikowanych i 
kandydatow niezakwalifikowanych 

25 kwietnia 2016 roku 25 maja 2016 roku 

4 Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyj^cia w postaci 
pisemnego oswiadczenia 

od 26 do 27 kwietnia 
2016roku 

od 27 do 30 maja 
2016roku 

5 Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisji rekrutacyjnq listy 
kandydatow przyj^tych i 
kandydatow nieprzyj^tych 

28 kwietnia 2016 roku 1 czerwca 2016 roku 
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