Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznego gimnazjum, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami

Opracowano na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO 110.2.4
2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do
gimnazjum ogólnodostępnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
gimnazjum o świadectwo ukończenia
szkoły
podstawowej
oraz
zaświadczenie o wynikach
sprawdzianu
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do
gimnazjum
i
dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym ( w tym ewentualnie
pozyskanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach, o których mowa
w art. 20t ust.7 ustawy)

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Od 6 maja do
10 czerwca 2016 r.

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
Od 22 lipca
do 27 lipca 2016 r.

Od 24 czerwca
do 28 czerwca
2016 r.

Do 30 czerwca
2016 r.

Do 2 sierpnia 2016 r.

15 lipca 2016 r.

18 sierpnia 2016 r.

art.20t ust. 7 ustawy – przew. komisji rekrutacyjnej może
żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności
zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w
terminie wyznaczonym rzez przewodniczącego lub może
zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych
okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczności w
terminie 14 dni

4.

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

5.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci oryginału
świadectwa
ukończenia
szkoły
podstawowej i oryginału
zaświadczenia
o
wynikach
sprawdzianu, o ile nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
gimnazjum
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

Katowice, 01 marca 2016 r.

Od 18 sierpnia
Od 15 lipca
do 20 lipca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r.

22 lipca 2016 r.

Do 31sierpnia
2016 r.

