
Burmistę lłl!;lsta i Gniny
Konieł;pcl

ZarządzenieNr 11/201ó

Burmistrza Miasta i Gminy

w Koniecpolu

z dnia29 sĘcznia 2016 roku

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz poĘpowania uzupełniające go, a tŃ:że

terminów składania dokumentów do przedszkoli Gminy Koniecpol w roku szkolnym 20|612017

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 1 i ust.5 tozporządzenia Ministra EdŃacji Narodowei z dńa ż

listopada 2015 r. w sprawie sposobu ptzeliczania rra punkty poszczególnych kryteriów

uwzględnianych w postępowarriu rekrutacyjnl.rn, składu i szczegółowych zadan komisji

rekrutacyjnej, szczegołowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz

postępowania uzupełnĘącego (Dz. U. z2015 t. poz. |942) zarządzą się co następuje:

§1

Ilekroó w niniejszym zatządzeńu jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7

września 199l r. o systemie oświaty.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnl,rn na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, dla których org lem

prowadzącym jest gmina Koniecpol ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz terminy składania dokumentów:

1) posĘpowanie rekrutacyj ne:

Etap postępowania rekrutacyjnego Termin

Kontvnuacia edukacii przedszkolnei
1 Składanie przez rodziców dzieci deklaracji o

kontyruowaniu wychowania przedszkoLnego w
danym przedszkolu

ż3.02.2016t.

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego 01.03.2016 r.

2 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
wtaz zń1cznkarri

01.03. - 22.03.2016 r.

J Podanie do publicznej wiadomości lisĘ kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

24.03,2016 r.

4 Potwierdzenie prznz rodzica kandydata woli zapisu
dziecka do Przedszkola, do którego dziecko zostało
zakwalifikowane

24.03. - 31.03.2016 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości lisĘ kandydatów
przyięĘch i kandydatów nieprzviętych

04.04.2016 r.



2) postępowanie odwoławcze

Etap postępowania o dwoławczego

Rozpoczęcie po§tępowania odwoławczego w
sprawie niepzyjęcia do przedszkola

04.04.2016n

l Składanie wniosków o sporądzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia do przedszkola

do 7 dni od dnia podarria do
publicznej wiadomości listy
kandydatów. przyj ętych
i kandydatów nieprzyj ętych tj.
od 04.04.2016 r. do 11.04.2016 r

2 Przygotowanie przez Komisję Rekrutacyj ną
uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola

do 5 dni od dnia
złożenia wniosku o
sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcią nie pózniej
niż do 15-04.ż016 r.

J Złożeńe do Dyrektora Przedszkola odwołania od
rozstrzygrrięcia Komisj i Rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia otąimania
pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia do
przedszkola nie późńej ńż do
22.04.2016 t.

4 Rozstrzygnięcie pr zez Dyt ektor a Przedszkola
odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia zf,ożeńa do
Dyrektora odwołania od
rozstrzygrrięcia Komisj i
Rekrutacyj nej nie później niż
do 29.04.ż016 t.

§3

W postępowaniu uzupehriającym na rok szkolny 201612017 do przedszkoli, dla których olganem

prowadzącym jest gmina Koniecpol ustala się następujące terminy postępowania:

1) postępowanie uzupeŁriaj ące:

Etap postępowania Termin
Rozpoczęcie po§tępowania uzupełniaiącego 13.05.2016 r.

1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola 13.05. -ż'7 .05.ż016 r-

2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

01.06.2016 r.

3 Potwierdzenie ptzez rodzica kandydata woli zapisu
dziecka do Przedszkola, do którego dziecko zostało
zakwalifikowane

01.06.-08.06.2016 r.

4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyiętych i kandydatów nieprzyiętvch

10.06.2016 r.



2) posĘpowanie odwoławcze w postępowaniu uzupełniającym:

Etap postępowania Termin
Rozpoczęcie postępowania odwolawczego w

§Drawie niennyiecia do Drzed§zkola
10.0ó.2016 r.

1 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia do przedszkola

10.06. - 17.06.20ló r.
do 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości lisł
kandydatów przlętych
i kandvdatów nieprzviętych

2 Przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do
przedszkola

do 5 dni od dnia
złożenia wniosku o
sporądzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcią nie pózniej
ńż do 22-06.ż016 r.

J żożeńe do Dl,rektora Przedszkola odwołania od
rozstrzygnięcia

do 7 dni od terminu otrzJmania
pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia nie później
ńż do 29.06.20|6 r.

4 Rozstrzygnięcie przez Dyrektora Przedszkola
odwołania od ro zstrzygŃęcia

do 7 dni od dnia złożenia do
Dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia nie późńej niż
do 06.07.2016 r.

§4

Wykonanie zarządzsnia powierza się dyrektorom przedszkoli w Gminie Końecpol.

§5

Zatządzeńe podlega podaniu do publiczrej wiadomości ptzez ogloszeńe na stronie intemetowej

Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronach intemetowych przedszkoli Gminy Koniecpol.

§6

Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podpisania.


