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Zarządzenie nr 8/2017 
Wójta Gminy Gzy 

z dnia 12 kwietnia 2017r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów, 
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę 
Gzy na rok szkolny 2017/2018 

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 8 i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późno zm.) oraz 154 ust. l pkt l ustawy z dnia 
14 grudnia 20 16r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 20 17r., poz. 59) w związku z art. 204 ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 20 l7r., poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ l 
Ustala się harmonogram czynnoscl w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy na rok szkolny 2017/2018. 
zgodnie z załącznikiem nr l .  

§2 
Wykonanie powierza się dyrektorom szkół podstawowych. dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gzy. 

§ 3 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gzach 
(uggzy.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gzy. 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

inż. Polańska 
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Załącznik nr ł 
do Zarządzenia nr 8 /2017 
Wójta Gminy Gzy 
z dnia ł 2 kwietnia 20 17r. 

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów, do oddzialów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy na rok szkolny 2017/2018 

Rodzaj czynności postepowania Termin 
rekrutacyjnego w postepowaniu 

l. Złożenie wniosku o przYJęcie od dnia 12.04.2017r. 
do oddziału przedszkolnego w szkole do dnia 10.05.20 17r. 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 

2. Weryfikacja przez komisję od dnia 10.05.2017r. 
do dnia 11.05.20 17r. rekrutacyj ną wniosków o przYJęcie 

do oddziału 
3. Podanie do publicznej wiadomości do dnia 18.05.20 17r. 

przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i 

od dnia 22.05.2017r. 4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata woli przYJęCia do dnia 26.05.2017r. 
w oświadczenia. 

S. Podanie do publicznej wiadomości dnia 29.05.2017r. 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 

Termin 
w postępowaniu 

od dnia 01.08.2017r. 
do dnia 04.08.2017r. 

od dnia 09.08.20 17r. 
do dnia 10.08.20 17r. 

do dnia 17.08.20 17r. 

od dnia 18.08.2017r. 
do dnia 22.08.20 17r. 

dnia 23.08.2017r. 
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