
NABÓR DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO 
 W SOCHOCINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH  

W OBWODZIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SOCHOCINIE 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, POSTĘPOWANIA 
UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUMW SOCHOCINIE  
KANDYDATÓW ZAMIESZAŁYCH W INNYM OBWODZIE SZKOLNYM 

  Harmonogram czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

do pierwszych klas  gimnazjum 

Lp. Czynność Postępowanie 

rekrutacyjne 

Postępowanie 

uzupełniające 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

11.04. – 28.06. 

2016r. do godz. 

15.00 

22 – 25.07. 2016r. do 

godz. 15.00 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo 

ukooczenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach 

sprawdzianu 

24 – 26.06.2016 r. do 

godz.15.00 

x 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

klasy pierwszej gimnazjum i dokumentów potwierdzających 

spełnianie 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 

 Do 30.06.2016r. do 

godz. 15.00 

Do 29.07.2016r. do 

godz. 15.00 

Lp Rodzaj czynności Termin postępowania 

rekrutacyjnego 

Dokument 

1.  Złożenie ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 

14 – 31.03. 2016 r. do 

godziny 15.00 

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM   – wzór do 

pobrania w sekretariacie lub na stronie 

internetowej www.szkola.sochocin.pl 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

gimnazjum o świadectwo ukooczenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach 

sprawdzianu 

24 – 26.06.2016 r. do 

godz.15.00 

 świadectwo ukooczenia szkoły 

podstawowej  

 zaświadczenie o wynikach 

sprawdzianu 

http://www.szkola.sochocin.pl/


3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

Do 15.07.2016r. do 

godz. 15.00 

17.08.2016r. do godz. 

15.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

18 – 19.072016r. do 

godz. 15.00 

18 – 19.08.2016r. do 

godz. 15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

21.07. 2016r. do 

godz. 15.00 

22.08 2016r. do godz. 

15.00 

 


