Zarządzenie nr 21/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018r. dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Niechorzu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej
im. Leonida Teligi w Niechorzu

Na podstawie
Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017. r. poz. 59) - art. 31 ust.
10, art. 127 ust. 13, art. 131, art. 150 ust. 7, art. 153 ust. 2, art. 157-161.
Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610) - § 9 ust. 1-2, §
10.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 września 2016 r. w sprawie
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w
systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453) - § 3.
Zarządzenia Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Rewal
Uchwały nr XLIV/243/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do placówek prowadzonych przez Gminę Rewal, liczby punktów
przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zarządza, co następuje:
§1.
Wprowadza się do stosowania Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Leonida
Teligi w Niechorzu
§2.
Podanie do wiadomości rodzicom, ubiegającym się w okresie naboru o przyjęcie dziecka do
szkoły następuje poprzez umieszczenie Regulaminu na stronie internetowej szkoły, stronie
internetowej Zespołu Szkolno –Przedszkolnego oraz na BIP.
Podanie do wiadomości Komisji Rekrutacyjnej następuje poprzez odczytanie treści
regulaminu na pierwszym posiedzeniu komisji.

§3.
Traci moc Regulamin obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 wprowadzony
Zarządzeniem Dyrektora z dnia 26 lutego 2016 r.
§4.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.03.2018r.

