ZARZ{DZENIE NR 65 t20t7
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
zdnia 24luteso2017 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 201712018 termin6w przeprowadzania postgpowa
rekrutacyjnego i postgpowania uzupelniaj4cego do klas pierwszych publicznych sz
podstawowych, prowadzonych przez Gming - Miasto Tomasz6w Mazowiecki.
Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminn
(t.1.D2.U. 22016 t. poz. 446,po2. 1579,poz.1948 ) oraz art.204 ust.1 pkt I ustawy z d
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg - Prawo oswiatowe (Dz.rJ. z20I

poz. 60 ) zarz4dzam, co nastgpuje:

$ 1. OkreSla sig na rok szkolny

terminy prueprowadzania postgpo
rekrutacyjnego i postgpowania uzupeLniaj4cego, w tym terminy skladania dokum
do klas pierwszych publicznych szk6l podstawowych, prowadzonychptzez Gming Tomasz6w Mazowiecki, kt6re stanowi4 zal4czniknr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
201712018

$ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Zastgpcy Prezydenta Miasta Tom
Mazowieckiego Pani Zofii Szymariskiej.

$ 3. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

MarcJn

Zalqczfiknr

1

do Zarzydzenia n 65 120 17
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckieso
z dnia24 luteso 2017 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POST4POWANIA REKRUTACY
I POST4POWANIA UZUPEI,NIAJACEGO, W TYM TERMINY SKI,ADAN

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZK(
PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZE,Z GMINE - MIASTO TOMA
MAZOWIECKI
DOKUMENT6W,

Termin
Rodzaj czynnoSci

w postgpowan

Zlo2enie wniosku o przyjgcie do publicznej
szkoly podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj 4cyrni spelnianie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg
w postgpowan iu rekrutacyjnym

Przeprowadzanie pr6b sprawnoSci fizy cznej,
o kt6rych mowa w artJ37 ust.l pkt 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe
( Dz. U. 22017 r. poz. 59 )

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisj g rekrutacyj n4 listy kandydat 6w, kt6r zy
uzyskali pozytywne wyniki pr6b sprawnoSci
Irzycznej, o kt6rych mowa w art.137 ust. I pkt
3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oSwiatowe ( Dz. U. 22017 r.poz.59)

I marca

od

201'7 r.

do 9 czerwca2\lT r.

16

maja 2011

r.

od26 czerwca20l
do 28 czer:wca2jl

3 lipiec 2017 r.

5

czerwca2jll

r.

4lipca2017

r.

14

czerwca2jl1 r.

4lipca2017

r.

-

Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do publicznej szkoly

i dokument6w potwierdzaj 4cych
spelnianie przez kandydata warunk6w

podstawowej

lub kryteri6w branych pod

uwagg

w postgpowaniu rekrutacyjnym

do publicznej wiadomo6ci przez
komisjg rekrutacyjn4 listy kandydat6w
zakwalifikowanych i
kandydat6w
Podanie

20

czerwca2jl7 r.

5 lipca 2017 r.

niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjgcia w postaci pisemnego oSwiadczenia

od27 czerwca2llj r.
do23 czerwca2077 r.

do publicznej wiadorro6ci przez
komisjg rekrutacyjn4 listy kandydat6w

23 czerwca2jlT r.

od7lipca2}l7
do 10 lipca 20

I7

Podanie

przyjgtych i kandydat6w nieprzyj gtych

25 Iipca2}l'7 r.

