
TERMINI-Y POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ
POSTĘPOWANIA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁ

PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOZMIN
WIELKOPOLSKI

Data Etap rekrut acjil czywtość r o dzica
od do

22|utego
2017r.

28 lutego 2017t. Zg),oszenie dzięci zanieszkńych w obwodzie
szkołv

Postępowanie rekrutaryjne do klas I w szkołach podstawowych

1 marca 20l7r.
24 maręa20l7t

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół
podstawowy ch wr az z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
waruŃów lub kryteriów rekrutacyj nych

27 marca
201'7t.

30 marca 20l7t.
Weryfikacj a przęz komisj ę rekrutacyjną
wniosków i dokumentów

14 kwietnia 20I7r.

Podanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę
rekrutacyj ną listy kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

18 kwietnia
20I7r.

19 kwietnia
20l7t.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęciado szkoły podstawowej w postaci
oisęmnego oświadczenia

21 kwietnia 201]r.
Podanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę
rekrutacyj ną listy kandydatów ptzyjęty ch
i kandvdatów nieprzyiętych

procedura odwoławcza

28 kwietnia
20l7t.

Rodzic możę wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
ptzyięcia

4 majaZDl7t.
Sporządzenie uzasadni enia ptzez komisj ę
rekrutacyiną

l1 maja 20l7r.
Rodzic moze wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisj i
rekrutacyinei.

18 maja ż0|7t.
Rozpatrzenie odwołania rodzica od
tozsttzy gnięcia komisj i rekrutacyj nej przez
dvrektora szkoły

postępowanie uzupelniające do klas I w szkołach podstawowych

12maja}Ol7r. 15 maja 20l7r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół
podstawowy ch vłr az z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnienie pruęz kandydata
warunków lub kryteriów rekrutacyjnych_

t6 maja2017r. 18 maja 20L7r.
Weryfikacj a ptzez komisj ę rekrutacyj ną
wniosków i dokumentów



l9 maja 20l7r.

Podanie do publicznej wiadomośc i przez komisj ę
rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

22maja2Ol7t. 23 mĄa20l7r.
Potwierdze nie ptzez r o dzica kandydata wo l i
przyjęciado szkoły podstawowej w postaci
pisemnego oświadczenia

24 maja2al7r.
Podanie do publicznej wiadomośc i przez komisj ę
rekrutacyjną listy kandydatów ptzyjętych
i kandydatów nieprzyi ętych

25 maia2017r. procedura odwoławcza

BURrr(rG)-+Ę
j


