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Bieniewice, dnia 25.02.2015 r.

Za rzqd ze n ie nr 22 | 2OL4 | zOLs

Dyrektora Zespolu Szk6l im. Jana Pawta llw Bieniewicach

w sprawie okre6lenia termin6w postepowania rekrutacyjnego i postepowania

uzupelniajacego oraz termin6w skfadania dokument6w do I klasy szkoty podstawowej .

Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2OL3 r. poz.7 o zmianie ustawy o systemie o6wiaty oraz

niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. poz.7 l:

51

Ustala siq terminy postqpowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2Ot5/2016:

5z

Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podpisania iobowiqzuje do czasu zakoficzenia postqpowania

rekrutacyjnego oraz postqpowania uzupelniajqcego na rok szkolny 2OI5/20L6.

szK0r

Lp Rodzaj czynno6ci termin termin postqpowania
uzupefniajqcego

1 Skladanie druk6w: zgfoszed
(dzieci z obwodu szkoly) oraz
wniosk6w w raz z zalqcznika mi
(dzieci spoza obwodu szkofy)

do 15 kwietnia 2015 r. (SP) do 20 sierpnia 2015 r.

2 Podanie do publicznej
wiadomoSci listy dzieci
przyjqtych i nieprzyjqtych

do 27 czerwca 2015 r. (SP) do 25 sierpnia 2015 r.

3 Skladanie wniosk6w o
sporzqdzenie uzasadnienia
odmowy przyjecia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo(ci
listy dzieci przyjqtych i nieprzyjqtych

4 Przygotowa nie i wydanie
uzasadnienia odmowv przviecia

do 5 dni od daty zlo2enia wniosku o sporzqdzenie
uzasadnienia od mowv przviecia

5 Zlo2enie do Dyrektora Szkoly
odwotania od rozstrzygniqcia
Komisji Rekrutacyjnej
wyra2onego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjqcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego

uzasadnienia od mowy przyjqcia

6 Rozstrzygniqcie przez Dyrektora
Szkoty odwolania od
rozstrzygn iqcia Kom isji
Rekruta cyjnej wyra2onego w
pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjecia

do 7 dniod dnia zlo2enia do Dyrektora Szkoly

odwotania od rozstrzygniqcia Komisji Rekrutacyjnej

7 Na rozstrzygniqcie odwotania Dyrektora Szkoly sfu2y skarga do Sqdu Administracyjnego
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