
 

Zarządzenie nr 75/III/2017 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie 

z dnia 10 marca 2017 r. 

 
w sprawie:    terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  a także terminów 

składania dokumentów do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie w roku szkolnym 2017/2018 

oraz powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018 
 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60 ) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59), 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 
Ustala się zasady, tryb i terminy rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1              

w Pszowie na rok szkolny 2017/2018.  

 

§ 2 

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy 

postępowania uzupełniającego do  klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie na rok szkolny 2017/2018: 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu                      

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz   z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. 

od 15.03.2017r. 

do 31.03.2017r 

od 19.05.2017r. 

do 12.06.2017r 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do szkoły 

podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postepowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,  

o których mowa w art., 20 t ust. 7 ustawy 

do 19.04.2017r. 

 

do 19.06.2017r. 

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

21.04.2017r. 

 

21.06.2017r. 

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia. 

28.04.2017r. 

 

28.06.2017r. 

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

02.05.2017r. 

 

30.06.2017r. 

 

 

§ 3 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły prowadzonej przez Miasto Pszów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów zostaną określone  Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie. 

 

§ 4 

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów spoza obwodu składają do sekretariatu szkoły wniosek   o przyjęcie               

z niezbędnymi dokumentami. Wniosek składa się z części A i B. Część B zostanie uzupełniana przez rodziców 

po ukazaniu się Uchwały RM (załącznik nr 1). 
 

§ 5 

Uczniowie z obwodu szkoły zostają przyjęci na podstawie zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 6 

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Pszowie nr na rok szkolny 2017/2018 w składzie: 

 

1. Mirela Pośpiech – przewodnicząca, 

2. Celina Mamak – członek, 

3. Izabela Walska – członek. 

 



 

 

 

§ 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji 

 

§ 8 

Traci moc zarządzenie 39/I/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie oraz przez umieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

 
 


