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Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy w Lipniku
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz do publicznych szkół
podstawowych dla których Gmina Lipnik jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60)
zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala SIę harmonogram czynnoset w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych na rok szkolny 201712018 stanowiący załącznik nr 1 do niniej szego
zarządzenia.

§ 2.

Ustala SIę harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny
201712018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza SIę dyrektorom szkół, dla których Gmina Lipnik jest
organem prowadzącym

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 20/2017

Wójta Gminy Lipnik
z dnia 21 marca 2017 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCIW POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu
I,p Czynności rekrutacyjne rekrutacyjnym uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie Od 27 marca 2017 r. do Od 25 kwietnia 2017 r.
przez kandydata warunków lub kryteriów 10 kwietnia 2017 r. do do 8 maja2017 r. do

1. branych pod uwagę w postepowaniu godz. 15.00 godz. 15.00
rekrutacyjnym.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna
wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału
przedszkolnego i dokumentów Do 12 kwietnia 2017 r. Od 9 maja 2017 r. do
potwierdzających spełnianie przez kandydata do godz. 15.00 16 maja 2017 r. do

2. warunków lub kryteriów branych pod uwagę w godz. 15.00
postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów 13 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r. do

3. niezakwalifikowanych. godz. 15.00 godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia. Od 19 kwietnia 2017 r. Od 18 maja 2017 r. do

4. do 21 kwietnia 2017 r. 22 maja 2017 r. do
do godz. 15.00 godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 kwietna 2017 r. do 23 maja 2017 r. do

5. godz. 15.00 godz. 15.00
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 20/2017

Wójta Gminy Lipnik
z dnia 21 marca 2017 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCIW POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO KLASPIERWSZYCHSZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu
I.p Czynności rekrutacyjne rekrutacyjnym uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata Od 27 marca 2017 r. do Od 16 sierpnia 2017 r.
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 10 kwietnia 2017 r. do do 18 sierpnia 2017 r. do

1. postepowaniu rekrutacyjnym. godz. 15.00 godz. 15.00

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie Do 12 kwietnia 2017 r. Do 23 sierpnia 2017 r.
przez kandydata warunków lub kryteriów do godz. 15.00 do godz. 15.00

2. branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów 13 kwietnia 2017 r.do 24 sierpnia 2017 r. do

3. niezakwalifikowanych. godz. 12.00 godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia. Od 19 kwietnia 2017 r. Od 25 sierpnia 2017 r.

4. do 21 kwietnia 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r.
do godz. 15.00 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 kwietna 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r. do

5. godz. 12.00 ~OdZ. 12.00
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