
ZARZĄDZENIE NR 9 /2017 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W GŁOBINIE 

z dnia 12  kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu nr 4/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie ustalenia 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu 
przedszkolnego,  oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 

w Głobinie  na rok szkolny 2017/2018 

  

Na podstawie art. 130 ust. 1, art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 1 i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Zarządzenie  Nr 
65/2017  Wójta   Gminy Słupsk  z dnia 10 kwietnia  2017 roku w sprawie dokonania zmian w 
zarządzeniu nr 59/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów 
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 
podstawowych oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas 
pierwszych szkół uzupełniających, dla których Gmina Słupsk jest organem prowadzącym  

zarządzam  co nast ępuje: 

§ 1 

        Zmienia się załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku dotyczący terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w  tym terminów 
składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych , dla których 
Gmina Słupsk jest organem prowadzącym i nadaje mu się treść wg załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej 

 im. H. Sienkiewicza w Głobinie  oraz przez umieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza  

z dnia 12 kwietnia  2017 r. 

  

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 

a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Głobinie  

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie 
zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenia przyjmuje się do 10 kwietnia 
2017 roku. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyj ęci do  klasy po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego , jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W 
postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria okre ślone w Załączniku nr 1 do 
Zarządzenia nr 7/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Głobinie z dnia 4 
kwietnia 2017 r.  

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego przedstawia poniższa tabela:  

Lp.  Rodzaj czynności 
Termin  

od 

Termin  

do 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej 
w Głobinie  wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

01 sierpnia 2017 r. 
17 sierpnia 2017 r. 

2 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w 
Głobinie  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

18 sierpnia 2017 r.  21 sierpnia 2017 r. 

3 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

21 sierpnia 2017 r. 
godz. 14.00  

4 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia 

22 sierpnia 2017 r. 23 sierpnia 2017 r. 

5 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych 

24 sierpnia 2017 r. 

godz. 14.00 
 

    
  
Procedura odwoławcza: 

-W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic/prawny 
opiekun  może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

- W terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun  może wnieść do 
dyrektora przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej . 



- Na rozstrzygnięcia dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami , Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie 
uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2017 roku. 

 

 

 

 
 


