
Zarz^dzenie Nr 38/2017 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 14 marca 2017 roku 

w sprawie okreslenia na rok szkolny 2017/2018 terminow postf powania rekrutacyjnego 
i post̂ powania uzupelniaj^cego do publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych 

w publicznych szkolach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkol 
podstawowych, prowadzonych przez Gmin^ Pacanow 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzaĵ ce ustaw? - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 
zarz^dzam, co nast̂ puje: 

§ 1 . 
Ustala si? terminy post?powania rekrutacyjnego oraz post^powania uzupelniaĵ cego 
w publicznych przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w publicznych szkolach 
podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkol podstawowych, prowadzonych 
przez Gmin? Pacanow, na rok szkolny 2017/2018. 

Lp. Rodzaj czynnosci Termin 
w post̂ powaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w post̂ powaniu 
uzupelniaj^cym 

1 Zlozenie wniosku o przyj^cie do publicznego 
przedszkola, oddzialu przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej oraz do 
klasy pierwszej publicznej szkoly 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzaj^cymi spelnianie przez kandydata 
warunkow lub kryteriow branych pod uwag? 
w post^powaniu rekrutacyjnym 

od 15.03.2017 r. 
do 31.03.2017 r. 

od 17.04.2017 r. 
do 21.04.2017 r. 

2 Weryfikacja przez komisj? rekrutacyjn^ 
wnioskow o przyj^cie do publicznego 
przedszkola, oddzialu przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej oraz do 
klasy pierwszej publicznej szkoly 
podstawowej i dokumentow 
potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata 
warunkow lub kryteriow branych pod uwag? 
w post^powaniu rekrutacyjnym 

do 06.04.2017 r. do 25.04.2017 r. 

3 Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisj? rekrutacyjn^ listy kandydatow 
zakwalifikowanych i kandydatow 
niezakwalifikowanych 

07.04.2017 r. 26.04.2017 r. 

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

do 13.04.2017 r. do 28.04.2017 r. 



5 Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisj? rekrutacyjn^ listy kandydatow 
przyj^tych i kandydatow nieprzyj^tych 

14.04.2017 r. 04.05.2017 r. 

§2. 
Wykonanie Zarz^dzenia powierza si? dyrektorom placowek oswiatowych na terenie Gminy 
Pacanow. 


