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BURMISTRZA WIĘCBORKA
z dniaż8 stycznia 2016 roku
w sprawie harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjrry* oraz postępowaniu
uzupelniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie § 14 ust. 2 oraz zńącznika nr 1 do 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, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz.U. z20l5 t. poz. 1942),

zarządzam, co następuj

e :

§1. Ilekroć w niniejszymzarządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę

2)

,

z

dnia

7 wrzęśnia1991 r. o

oświaty;
przedszkolu - należy przez to rozumieó takżę oddziń przedszkolny
podstawowej oraz zespół wychowania przedszkolnego.

§2. W postępowaniu rekrutacyjnym

systemie

w

szkole

i

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
20L6/20L7 do przedszkoli, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym, okreŚla
się następujące terminy:

1)

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyj nych:
a) w postępowaniu rękrutacyjnym od Z2lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r.;
b) w postępowaniu uzupełniającym od26 kwietnia 2016 r. do 5 sierpnia2Ot6 r.
2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o pnyjęcie do przedszkola
i dokumentów, o których mowa w pkt I oraz wykonanie przezprzęwodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynnościwymienionych w art.20t ust. 7 ustawy:
a) w postępowaniu rękrutacyjnym od 29 marca 20t6 r. do 12 kwietnia 201,6 n;
b) w postępowaniu uzupełniającyrn od 8 sierpnia2016 r. do 16 sierpnia 2016 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwal ifi kowanych i kandydatów niezikwal ifi kowanych :
a) w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 20 kwietnia 2016 r.;
b) w postępowaniu uzupełniającym dnia 17 sierpnia 2016 r.
4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci
pisemnego oświadczenia:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 kwietnia 201,6 n d,o 22 kwietnia 20t6 r.;
b) w postępowaniu uzupełniającyrn od 17 sierpnia 2016 r. do 19 sierpnia 201,6 r.
5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyj ętych i kandydatów nieprzyj ętych:
a) y postępowaniu rekrutacyjnym dnia 25 kwietnia 2016 r.;
b) wpostępowaniu uzupełniającym dnia22 sierpnia 2016 r.

