
Zarzqdzenie Nr 47lBl2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoici w postqpowaniu rekrutacyjnym 
i postqpowaniu uzupelniajqcym na rok szkolny 201712018 do klas pierwszych szk61 
podstawowych prowadzonych przez gmine Miasto i Gmina Serock 

Na podstawie art. 154 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., prawo ogwiatowe 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy 
wprowadzajqce ustawq - Prawo ogwiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) zarzqdza siq, co nastqpuje: 

Ustala siq harmonogram czynnoici w postqpowaniu rekrutacyjnym i postqpowaniu 
uzupelniajqcym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkbl podstawowych 
prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock, stanowiqcy zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia. 

Zobowiqzuje siq dyrektorbw szkbl podstawowych do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie 
z terminami, o ktbrych mowa w 9 1. 

8 3  

Wykonanie zarzdzenia powiema siq dyrektorom szkbl podstawowych prowadzonych przez 
gminq Miasto i Grnina Serock. 

$ 4  

Zarzylzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik Nr 1 
do Zamzenia  Nr 47lBl2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 12.04.2017 r. 

Harmonogram czynnosci w postqpowaniu rekrutacyjnym 
oraz postepowaniu uzupelniajqcym 

na rok szkolny 201712018 do klas pierwszych szkd podstawowych 
prowadzonych przez gminq. Miasto i Gmina Serock 

LP. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Termin w postqpowaniu 
uzupelniajqcym 

od 5 do 9 czerwca 2017r. 
do godziny 1 5 .OO 

od 12 do 14 czenvca 201 7r. 

19 czerwca 20 17r. 
do godziny 15.00 

od 20 do 22 czenvca 201 7r. 

23 czerwca 20 1 7r. 
do godziny 15.00 

Rodzaj czynnogci 

Skladanie wnioskbw o przyjqcie do 
szkoly podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzajqcymi 
spehianie przez kandydata kryteri6w 
branych pod uwagq w postqpowaniu 
rekrutac yjnym 
Weryfikacja przez komisjq 
rekrutacyjnq wniosk6w o przyjecie do 
szkdy podstawowej 
Podanie do publicznej wiadomoSci 
przez komisje rekrutacyjnq listy 
kandydatbw zakwalifikowanych 
i kandydat6w niezakwalifikowanych 

Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjqcia w postaci 
pisemnego ~Swiadczenia 

Podanie do publicznej wiadomo6ci 
przez komisjq rekrutacyjnq listy 
kandydat6w przyjqtych i kandydatbw 
nieprzyj qtych 

Termin w postqpowaniu 
rekrutacyjnym 

od 19 kwietnia do 2 maja 201 7r. 
do godziny 15 .OO 

od 4 maja do 5 maja 201 7r. 

9 maja 20 17r. 
do godziny 15.00 

od 10 maja do 16 maja 201 7r. 

18 maja 2017r. 
do godziny 1 5.00 


