
 
 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II

tel.

 

 

Harmonogram składania dokumentów i postę
rekrutacyjnego oraz post

Dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 
 

lp. Rodzaj czynnoś

1. 

Złożenie wniosku o przyję
do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub 
branych pod uwagę w postę
rekrutacyjnym  

2. 

Weryfikacja przez komisj
rekrutacyjną wniosków o przyję
do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzają
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

3. 

Podanie do publicznej wiadomoś
przez komisję rekrutacyjną
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

4. 

Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia

5. 

Podanie do publicznej wiadomoś
przez komisję rekrutacyjną
kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych 
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składania dokumentów i postę
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniają

 
Dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

w 
uzupełniają

żenie wniosku o przyjęcie 
do szkoły wraz z dokumentami 

ącymi spełnianie przez 
warunków lub kryteriów 

ę w postępowaniu 

do 19 maja 2017r. 
do godz. 15.00 

od 12 czerwca 2017
do 14 czerwca 2017

Weryfikacja przez komisję 
wniosków o przyjęcie  

do szkoły podstawowej  
i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę  

ępowaniu rekrutacyjnym 

do 31 maja 2017r. do 21 czerwca 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości 
ę rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 

2 czerwca 2017r. 
do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica 
ęcia w postaci 

świadczenia 

od 5 czerwca 2017r. 
do 7 czerwca 2017r. 

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości 
ę rekrutacyjną listy 

ętych  
9 czerwca 2017r. 
do godz. 15.00 
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składania dokumentów i postępowania 
powania uzupełniającego 

Dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

od 12 czerwca 2017r. 
do 14 czerwca 2017r. 

do godz. 15.00 

do 21 czerwca 2017r. 

6 lipca 2017r. 
do godz. 12.00 

od 6 lipca 2017r. 
od godz. 12.00 

do 7 lipca 2017r. 
do godz. 15.00 

10 lipca 2017r. 
do godz. 15.00 


