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BUIłMISTRZÄ GOGoLINA

z clnia l4 slycznia 2021 r

rv spl'arvie ustalenia teľntinórľ pľzepľorvłđzania 1lostęporvanił ľelĺľutacyjnego i postęporvĺnin
uzupelniĺjącego ĺlo pľzeĺlszl<oli i oclĺ|ziałórv pľzeĺlszlĺoltlych rv szkolnch potlstnrvorr1'ch oľaz szlĺól

poĺlstarvorrych na ľolt szkolny 202lł2Ü22

Napoĺlstalvieaü. l54ustlpktlustaxyzclnia14gľtrdllia2016r.Pľatt'oośrviatorve(Dz.U'z2020ľ.poz' 9l0
i l378) zarządzan7, co llastęptlje:

$ l. Ustala się teľrniny pľzepľorvaclzania postępotvallia ľefu'tltacyjnego i postępott'allia uzupełniającego oľaz
teľntilty skladarlia ĺloktlnlentirv ĺlo pľzeclszkoli ioddzialórv pľzeĺ|szkolllych tvszkolach podstarr'olvych okleślolle
rv Zalączniku nľ l do niniejszego Zarządzenia.

$ 2. Ustala się termĺny plzepľorvadzania postępotl'ałia tekľulacyjnego i postęporvatlia uzupelltiającego oľaz
ternilly skladania ĺlokttnrentólv do klas pieľrvszych ptlbliczlrych szkól podstarr'orvych okľeślolle rv Zalączlliku nľ 2
ĺlo n i niejszeg o Zavądzenia.

$ 3. Wykonanie zaĺządzenia 1loĺ,ieľza się Naczelnikorvi Wydzialu ośrviaty i Rekleacji oľaz clyľektoľotll
pľzeclszkoli i szkól podstalvorvych rv Gminie Gogolin'

$ 4, Zarządzellie rvclroĺlzi rv życie z dnieln podpisania.

Btlľn
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Zalączl'ńk Nľ 2 ĺ1o zaľządzeniaNľ oR.0050.9'2a2l

Buľnristľza Gogolina

z dnia 14 stycznia 2021 r.

feľminy pľzepľorvaĺlzania postęJlorvania ľekľutac1jnego i postęporvanĺu uzupelniającego rY ľolĺn szkolnym
202ll2b22 ĺlo publicznych szlłól poĺ|starľorvych, dla któľych oľgnncnr pľorvadzącyln jest Gnrinĺr cogolin

Roĺlzaj czylrľłości Teľlnin rv postęporvanitt
ľekľutacYinynr

Teľmin rv postępotvaniu
uzupelniaiącYnr

Lp.

ZłoŻenie lvniosktl o pruyjęoię do szkoly
podstarvorvej lvľaz z dokttmerrtami
potĺviel dzająeyni spe l n ianie przez karrdyclata
wanľrkórv ltlb kyteľiów bľanych pod uwagę
lv Dostęt]owatl itl tękľuÍacvi nvtn'

od l5 _ Ż6 narcaŻ02l r. od 04 - 07 maja 2021 r.I

od l0- 20 naja 2021 r,) Weryfikacja przez konrisję ľekľutacyjną
rvnioskórv o przyjęcie do szkoly
poĺĺstarvorvej i dokunrenłórv
potrvierdzających spełnianie pnez kandydata
rvaľunkórv lub kľyteľiórv bľanych pod uwagę
rv postęporvattiu rckľutacyjnym, !v ryfil
ĺlokonanie pĘez ptze\\,odniczącego kornisj i

relautacyjnej czynĺrości, o któľych mowa w
aľt. l50 tłst. 7 ustarr"y - Ptarvo ośrviatorve.

od 29 _|6 krviętnia
20Żl t.

l9 krvietnia 20Żl r. 2l maja 2021 r.J Pocĺanie do putrlicznej rviadonrości pzez
konrisję rekľutacyjną l isty kanclydatórv
zakrval ifikorvanych i kandydatóĺv
niezakrvali Íikorvanyeh.

20 krvietllia Ż02l ĺ-. 24 maja Ż0Żl r,4 Podanie do publicznej lviadonrości plzez
konrisję ľekľutacyjną l isty kanclydatórv
tlľzyiętych i kallĺlyĺlatórv rriepľzyiętyclr.
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