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Dotyczy: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do
klas pierwszych gimnazjów publicznych na rok szkolny 2016-2017

 

Szanowni Państwo,

przepisy  dotyczące  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  uzupełniającego  do  klas
pierwszych  publicznych  gimnazjów  zostały  określone  w:

- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
prze l i czan ia  na  punkty  poszczegó lnych  k ry te r iów  uwzg lędn ianych  w
postępowaniu  rekrutacyjnym,  składu  i  szczegółowych  zadań  komisji  rekrutacyjnej,
szczególnego  trybu  i  terminów  przeprowadzenia  postepowania  rekrutacyjnego  oraz
postępowania  uzupełniającego  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  1942),
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
(Dz. U z 2002 r.,  Nr 56, poz. 506, ze zm.) w § 2 ust.  4 stanowiącym, że „rekrutacja do
oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie innowacji i eksperymentów
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pedagogicznych odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności”.

Kurator Oświaty do końca stycznia danego roku szkolnego ma obowiązek podać do publicznej
wiadomości harmonogram czynności, o którym mowa w § 14 ust. 3 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, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia
postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

W związku z powyższym przedkładam projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu czynności
w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu  uzupełniającym  do  klas  pierwszych
publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 oraz proszę o przekazanie ewentualnych
uwag do dnia 20 stycznia 2016 r. na adres: rekrutacja@kuratorium.waw.pl

Z poważaniem,

MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY

-/-
Albert Stoma
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