ZARZĄDZENIE NR 32/ 2016
LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 20 czerwca 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 9/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia
2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie
województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/ 2017
Na podstawie §14 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942) zarządza się,
co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu nr 9/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 roku
zmienia się § 1 nadając mu poniższą treść:
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów publicznych na terenie
województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/ 2017:
Lp.

Czynności

Terminy postępowania
rekrutacyjnego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do do 28 czerwca 2016 r.
gimnazjum
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi
spełnienie
przez
do 10 maja 2016 r.
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
(gimnazja
rekrutacyjnym.
przeprowadzające próby
sprawności fizycznej lub
sprawdzian predyspozycji
językowych)

2.

Przeprowadzenie
sprawdzianu
do 19 maja 2016 r.
predyspozycji językowych lub próby
sprawności fizycznej dla kandydatów do
oddziałów dwujęzycznych, szkół i
oddziałów
sportowych
oraz
szkół
mistrzostwa sportowego.
Podanie do publicznej wiadomości przez do 31 maja 2016 r., godz.
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
10.00
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej lub sprawdzianu
predyspozycji językowych.

3.

Terminy
postępowania
uzupełniającego
do 25 lipca 2016 r.

od 26 lipca 2016 r.
do 27 lipca 2016 r.

do 28 lipca 2016 r.,
godz. 10.00

4.

5.

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do od 24 czerwca 2016 r. do
gimnazjum o świadectwo ukończenia 28 czerwca 2016 r., godz.
szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie
15.00
o wynikach sprawdzianu
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną do 30 czerwca 2016 r.
wniosków o przyjęcie do gimnazjum i
dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust.
7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych

Nie dotyczy

do 29 lipca 2016 r.

17 sierpnia 2016 r.,
godz. 10.00

w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba 1 lipca 2016 r., godz. 10.00
dokonania czynności, o których mowa w
art. 20t ust. 7 ustawy
w
przypadku
podjęcia
przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy

7.

8.

15 lipca 2016 r. godz.
10.00

Potwierdzenie przez kandydatów woli do 19 lipca 2016 r. godz.
do 19 sierpnia 2016
podjęcia nauki w danej szkole poprzez
15.00
r., godz. 15.00
dostarczenie
oryginału
świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz
oryginału zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu, jeśli nie zostały wcześniej
złożone (por. punkt 4)
Podanie do publicznej wiadomości przez 21 lipca 2016 r., godz. 10.00
22 sierpnia 2016 r.,
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
godz. 10.00
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 2.
Inne postanowienia Zarządzenia nr 9/ 2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia
29 stycznia 2016 r. nie ulegają zmianie.
§ 3.
Niniejsze zarządzenie z dniem jego wejścia w życie uchyla Zarządzenie nr 29/ 2016
Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 maja 2016 roku.

§ 4.
Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Lublinie.
§ 5.
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

