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Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 2
marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny
2017/2018

 

Data utworzenia 2017-03-02 

Numer aktu 45 

Akt prawa miejscowego NIE 

Jednolity identyfikator aktu w dzienniku
urzędowym

 

Zarządzenie Nr 45/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

z dnia 2 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny
2017/2018

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze
zm.) i art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom
na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2017/2018
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wolbrom.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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