
ZARZĄDZENIE Nr 30/OG/2017 

Wójta Gminy Krzyżanów  

z dnia 12.04.2017 r. 

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych , zespołów 

wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których 

Gmina Krzyżanów jest organem prowadzącym. 

     Na podstawie art.204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (. Dz.U. Z 2017r. Poz.60) Wójt Gminy 

Krzyżanów zarządza, 

 co następuje: 

     § 1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych, zespołów 

wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkól podstawowych dla których Gmina 

Krzyżanów jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których 

Gmina Krzyżanów jest organem prowadzącym.  

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wójt Gminy 

                                                                                              mgr inż. Tomasz Jakubowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 



         Załącznik  

do Zarządzenia Wójta Gm.  

Krzyżanów nr 30/OG/2017 

z dnia 12.04.2017r. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkoli, zespołów 

wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych 

 

 

Lp. Rodzaj czynności  Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym  

1 Złożenie wniosku o przyjecie do oddziału 

przedszkolnego/ zespołu wychowania 

przedszkolnego/ klasy I szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydatka kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz uzupełniającym 

19 kwietnia2017 r. -  

27 kwietnia 2017 r.  

30 maja 2017 r. - 

13 czerwca 2017 r.  

2 Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.  

9 maja 2017r. 19 czerwca 2017 r. do 

godz. 15.00 

3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia.  

10 maja 2017r.- 

16 maja 2017r. 

21 czerwca 2017 r. -  

22 czerwca 2017 r. 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyje tych i kandydatów nieprzyjętych.  

19 maja 2017r. 23 czerwca 2017 r. 

 

Wójt Gminy 

                                                                                              mgr inż. Tomasz Jakubowski 

 


