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ZARZĄDZENIE NR 21/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przyjęcia uczniów do klas IV i VII publicznej szkoły podstawowej powstałej 
z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas IV i VII 
publicznej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum:

Lp. 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 postępowaniu rekrutacyjnym. 

7 – 18 maja 2018 r. 11 czerwca 2018 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

21– 25 maja 2018 r. 12 czerwca 2018 r.

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

28 maja 2018 r.  13 czerwca 2018 r.  

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

29 – 30 maja 2018 r. 14 czerwca 2018 r.

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

4 czerwca 2018 r. 15 czerwca 2018 r.

§ 2. 

Przyjęcie uczniów do oddziałów klas IV i VII przez dyrektora szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum może 
nastąpić wyłącznie na wniosek rodziców uczniów.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce.
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§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2018 r.

 

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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