
Zarządzenie nr OR.0050.1.83.2017 

Burmistrza Rogoźna 

z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do  klas pierwszych szkół 

podstawowych i klas sportowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno w roku szkolnym 

2017/2018 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) w związku z 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) Burmistrz Rogoźna 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1. 

  
 Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Rogoźno w roku szkolnym 2017/2018, stanowiące załącznik nr 1. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji na stronie podmiotowej 

Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

 Burmistrz Rogoźna 

  Roman Szuberski 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas sportowych 

prowadzonych przez Gminę Rogoźno w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

1 Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 18 kwietnia 2017r. 

do 12 maja 2017r. 

od 1 czerwca 2017r. 

do 14 czerwca 2017r. 

2 Składanie wniosku do klasy sportowej do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 28 kwietnia 2017 
od 15 maja 2017 

do 19 maja 2017 roku 

3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej po 

badaniu lekarskim kandydatów do klasy sportowej. 
do 19 maja  2017 do 1 czerwca 2017 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. 

23 maja 2017 r. 

                                                   

do 6 czerwca 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków i kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 26 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 
29 maja 2017r. 16 czerwca 2017r. 

7 Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia. 
do 29 maja 2017r. do 19 czerwca 2017r. 

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 
31 maja 2017r. 21 czerwca 2017r. 

 
1 Rekrutacje uzupełniająca przeprowadza się w szkołach, w których są wolne miejsca 

 


