
ZARZ1\DZENIE Nr 11 12017 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 10 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia termin6w przeprowadzania post~powania rekrutacyjnego 
i post~powania uzupelniaj~cego, w tym termin6w skladania dokument6w na rok szkolny 
2017/2018 do puhlicznego przedszkola, oddzial6w przedszkolnych w puhlicznych 
szkolach podstawowych i do klas pierwszych puhlicznych szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gmincr Sochocin. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!-dzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) w zwi,!-zku art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Przepisy wprowadzaj'!-ce ustawy- Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarz'!-dza siy, 
co nastypuje: 

§ 1. Ustala siy w zal,!-czniku nr 1 do mmeJszego zarz,!-dzenia terminy przeprowadzania 
postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniaj,!-cego, w tym terminy skladania 
dokument6w na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddzial6w 
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminy Sochocin 
§ 2. Ustala siy w zal,!-czniku nr 2 do niniejszego zarz,!-dzenia terminy przeprowadzania 
postypowania rekrutacyjnego i post€(powania uzupemiaj,!-cego, w tym terminy skladania 
dokument6w na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gminy Sochocin. 

§ 3 Wykonanie Zarz,!-dzenia powierza siy dyrektorom przedszkola i szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gmin€( Sochocin 

§ 4. Zarz'!-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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ZatClcznik nr 1 
do ZarzCldzenia nr 11 /2017 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 10 marca 2017r. 

Terminy przeprowadzania postepowania 
rekrutacyjnego oraz post~powaniu uzupelniaj~cego, w tym terminy skladania 

dokumentow do publicznego przedszkola i oddzialOw przedszkolnych w publiczoych 
szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin~ Sochocin 

L.p. 

1. 

Czynnosc Post~powanie 
rekrutacyjne 

Post~powanie 

uzupelniaj~ce 

Zlozenie wniosku 0 przyjycie do 
przedszkola lub oddziaru przedszkolnego 
w szkole podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzaj'l-cymi 
spelnianie przez kandydata warunk6w lub 
kryteri6w branych pod uwagy w 
postypowaniu rekrutacyjnym 

13 marca-18 
kwietnia 2017 r. 
do godz. 15.00 

22maja- 2 
czerwca 2017 r. 
do godz. 15.00 

2. Weryfikacj a przez komisjy rekrutacyjn'l
wniosk6w 0 przyjycie do przedszkola lub 
oddziaru przedszkolnego w szkole 
podstawowej i dokumentow 
potwierdzaj'l-cych spelnianie przez 
kandydata warunk6w lub kryteri6w 
branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodnicz'l-cego komisji rekrutacyjnej 
czynnosci, 0 kt6rych mowa wart. 157 i 
158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oswiatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59) 

2- 8 maja 2017r. 
do godz. 15.00 

5-6 czerwca 2017 
r. do godz. 15.00 

3. Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisjy rekrutacyjn'l-listy kandydat6w 
zakwalifikowanych i kandydat6w 
niezakwalifikowanych 

12 maja 2017 r. 
godz. 15.00 

8 czerwca 2017 r. 
do godz. 15.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjycia w postaci pisemnego 
oswiadczenia 

15-16 maja 2017 r. 
do godz. 15.00 

9-10 czerwca 
2017 r. do godz. 

15.00 
5. Podanie do publicznej wiadomosci przez 

komisjy rekrutacyjn'l-listy kandydat6w 
prz)':j<ttych i kandydat6w nieprzyjytych 

19 maja 2017 r. 
godz. 15.00 

13 czerwca 2017 
r. do godz. 15.00 



ZafCJcznik nr 2 
do ZarzCJdzenia nr 11 /2017 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 10 marca 2017r. 

Terminy przeprowadzania postttPowania 
rekrutacyjnego oraz post((powaniu uzupelniaj~cego, w tym terminy skladania 

dokumentow do pierwszych klas pubIicznych szkol podstawowych prowadzonych 
przez Gmin~ Sochocin 

L.p. Czynnosc Post((powanie 
rekrutacyjne 

Post((powanie 
uzupelniaj~ce 

l. Zlozenie wniosku 0 przyj ycie do klasy 
pierwszej szkoly podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzaj q.cymi 
spelnianie przez kandydata warunk6w lub 
kryteri6w branych pod uwagy w 
postypowaniu rekrutacyjnym 

22maja - 2 
czerwca 

2017 r. do godz. 
15.00 

19 czerwca- 21 
czerwca 2017 r. 
do godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjnq. 
wniosk6w 0 przyjycie do klasy pierwszej 
szkoly podstawowej i dokument6w 
potwierdzaj q.cych spelnianie przez 
kandydata warunk6w lub kryteri6w 
branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczq.cego komisji rekrutacyjnej 
czynnosci, 0 kt6rych mowa w art. 157 
i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oswiatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59) 

5-6 czerwca 
2017 r. do godz. 
15.00 

22-23 czerwca 
2017 r. 

do godz. 15.00 

3. Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisjy rekrutacyjnq.listy kandydat6w 
zakwalifikowanych i kandydat6w 
niezakwalifikowanych 

7 czerwca 2017 r. 
dogodz.15.00 

26 czerwca 
2017 r. do godz. 
15.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjycia w postaci pisemnego 
oswiadczenia 

8-9 czerwca 
2017 r. do godz. 

15.00 

27-28 czerwca 
2017 r. 

do godz. 15.00 
5. Podanie do publicznej wiadomosci przez 

komisjy rekrutacyjnq. listy kandydat6w 
przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych 

12 czerwca 2017 r. 
do godz. 15.00 

29 czerwca 
2017 r. do godz. 
15.00 


