
ZarzCldzenie Nr 9/2016
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie harmonogramu czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu uzupetniajClcym do klas
pierwszych szk6t podstawowych, dla kt6rych organem prowadzClcym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczegolnych kryteriow uwzgl~dnianych w post~powaniu rekrutacyjnym, sktadu
i szczegotowych zadan komisji rekrutacyjnej, szczegotowego trybu i terminow przeprowadzania post~powania
rekrutacyjnego oraz post~powania uzupetniajqcego (Oz. U. z 2015 r., poz. 1942) zarzqdza Si~, co nast~puje:

lIekroc w niniejszym zarzqdzeniu jest mowa 0:

I) ustawie - naleiy przez to rozumiec ustaw~ z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Oz. U. z 2015 r., poz. 2156
z pain. zm.);

2) szkole - naleiy przez to rozumiec szkot~ podstawowq, dla ktorej ol'ganem prowadzqcym jest Gmina Miasto Rawa
Mazowiecka

§ 2
Ustala si~ harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu uzupetniajqcym prowadzonym
na rok szkolny 2016/2017 do szkot:

Termin w
Termin w post~powaniu

Lp. Rodzaj czynnosci post~powaniu
rekrutacyjnym

uzupetniajClcym

Ztoienie wniosku 0 przyj~cie do szkoty
podstawowej wraz z dokumentami

1. potwierdzajqcymi spetnienie przez kandydata 01.03 - 31.03.2016 r. 06.06 -10.06.2016 r.
warunkow lub kryteriow branych pod uwag~ w
post~powaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisj~ rekrutacyjnq wnioskow
o przyj~cie do szkoty i dokumentow
potwierdzajqcych spetnianie przez kandydata

2. warunkow lub kryteriow branych pod uwag~ w do 04.04.2016 r. do 16.06.2016 r.
post~powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej
czynnosci, 0 ktorych mowa wart. 20t ust 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomosci przez

3.
komisj~ rekrutacyjnq listy kandydatow za-

18.04.2016 r. 20.06.2016 r.
kwalifikowanych i kandydatow
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

4. przyj~cia do przedszkola w postaci pisemnego 18.04 - 20.04.2016 r. 20.06 - 30.06.2016 r.
oswiadczenia
Podanie do publicznej wiadomosci przez

5. komisj~ rekrutacyjnq listy kandydatow przy- 25.04.2016 r. 01.07.2016 r.
j~tych i kandydatow nieprzyj~tych

§4
Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ dyrektorom szkot podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina
Miasto Rawa Mazowiecka.
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