
ZARZĄDZENIE NR 32/2017
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas 

I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), 
art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), w związku 
z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 
2017/2018, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów do 
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, 
określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Edukacji 
i Usług Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 32/2017 

Burmistrza Śremu  

z dnia 27 marca 2017r. 
 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH 

PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 

PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 

2017/2018 
 

Data 
Etap rekrutacji/czynności rodzica 

od do 
 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 
 

30 marca 

od godz. 7:00 

7 kwietnia 

do godz. 24:00 

Złożenie w przedszkolu/szkole, podpisanej 

deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko 

wychowania przedszkolnego w roku 

szkolnym 2017/2018  
 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych 
 

10 kwietnia 

od godz. 7:00 

21 kwietnia  

do godz. 15:00 

Składanie wydrukowanych i podpisanych 

wniosków wraz z załącznikami 

(oświadczeniami i dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryteriów)  

w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. 

24 kwietnia 

od godz. 7:00 

27 kwietnia  

do godz. 15:00 

Weryfikacja wniosków przez komisję 

rekrutacyjną. 

28 kwietnia 

godz. 12:00 
 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

28 kwietnia  

od godz. 12:00 

9 maja 

do godz. 15:00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

w przedszkolu/szkole, do której dziecko 

zostało zakwalifikowane. 

10 maja 

 godz. 12:00 
 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych. 

Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie 

dziecko zostało przyjęte. 
 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych 
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19 maja 

godz. 12:00 
 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym 

wykazu wolnych miejsc. 

22 maja 

od godz. 7:00 

26 maja 

do godz. 15:00 

Rejestracja w systemie wniosków oraz 

złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego 

wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie kryteriów. 

29 maja 

od godz. 7:00 

30 maja 

do godz. 15:00 

Weryfikacja wniosków przez komisję 

rekrutacyjną. 

31 maja 

godz. 12:00 
 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

31 maja 

od godz. 12:00 

2 czerwca 

do godz. 15:00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

w przedszkolu/szkole, do której dziecko 

zostało zakwalifikowane. 

5 czerwca 

godz. 12:00 
 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych. 

Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie 

dziecko zostało przyjęte. 
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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 32/2017 

Burmistrza Śremu  

z dnia 27 marca  2017 r. 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA  POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  

DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

Data 
Etap rekrutacji/czynności rodzica 

od do 
 

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych 
 

10 kwietnia 

od godz. 7:00 

28 kwietnia 

do godz. 15:00 

Złożenie wydrukowanego i podpisanego 

zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z załącznikami 

(oświadczeniami i dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryteriów) 

w szkole pierwszego wyboru. 

 

Rejestracja w systemie: 

- zgłoszenia - w przypadku zapisu dziecka do 

szkoły obwodowej, 

- wniosku - w przypadku zapisu dziecka do 

szkoły spoza obwodu.  

2 maja 9 maja 
Weryfikacja wniosków przez komisję 

rekrutacyjną. 

10 maja  

godz. 12:00 
 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

10 maja 

od godz. 12:00 

16 maja 

do godz. 15:00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

w szkole, do której dziecko zostało 

zakwalifikowane. 

17 maja 

 godz. 12:00 
 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych. 

Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie 

dziecko zostało przyjęte. 
 

Postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych 
 

9 czerwca 

godz. 12:00 
 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym 

wykazu wolnych miejsc. 
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12 czerwca 

od godz. 7:00 

16 czerwca 

do godz. 15:00 

Rejestracja w systemie wniosków oraz 

złożenie w szkole pierwszego wyboru 

podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

kryteriów. 

19 czerwca 

od godz. 7:00 

20 czerwca 

do godz. 15:00 

Weryfikacja wniosków przez komisję 

rekrutacyjną. 

21 czerwca 

godz. 12:00 
 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

21 czerwca 

od godz. 12:00 

27 czerwca 

do godz. 15:00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

w szkole, do której dziecko zostało 

zakwalifikowane. 

29 czerwca 

godz. 12:00 
 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych. 

Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie 

dziecko zostało przyjęte. 
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