
Zarządzenie Nr 5/2016 
Wójta Gminy Rozdrażew 

z dnia 28 stycznia 2016 roku 
 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych 

pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. 

(Dz. U. z 2015 poz. 1515) § 14 ust. 2 oraz załącznika 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.  
z 2015 r. poz. 1942), 

 
 

zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2016/2017 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy: 
 
1.  Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu 
rekrutacyjnym od dnia 8 marca 2016r. do dnia  24 marca 2016r. oraz w postępowaniu 
uzupełniającym od dnia 6 kwietnia 2016r. do dnia  8 kwietnia 2016r. 

 
2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 

oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych  
w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 29 
marca 2016r. do dnia 30 marca 2016r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11 
kwietnia 2016r. do dnia 13 kwietnia 2016r. 

 
3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym     
w dniu 31 marca 2016r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 4 maja 2016r. 

 
4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego 

oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 4 kwietnia 
2016r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 5 maja 2016r. do dnia 6 maja 2016r.. 

 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 5 kwietnia 2016r. oraz 
w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 maja 2016r. 

 
 
 



§ 2 
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do 
publicznych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr III/18/2015 z dnia 18 lutego 
2015r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

 
§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Szkół                      
i Przedszkoli w Rozdrażewie. 

 
§ 4 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
      Wójt Gminy 
      Mariusz Dymarski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA  

UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ROZDRAŻEW 

 

 

Data 

od do 
Etap rekrutacji/czynność rodzica 

1 luty 2016r. 29 luty 2016r.  Zgłoszenie deklaracji przez rodziców dziecka 

przyjętego do danego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego  

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

8 marca 2016r. 24 marca 2016r 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów rekrutacyjnych  

29 marca 2016r. 30 marca 2016r. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i 

dokumentów 

31 marca 2016r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

1 kwietnia 

2016r. 
4 kwietnia 2016r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 

5 kwietnia 2016r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

Postępowanie odwoławcze 

 
12 kwietnia 

2016r. 

Rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 



 
18 kwietnia 

2016r.  

Sporządzenie uzasadnienia przez komisję 

rekrutacyjną 

 
25 kwietnia 

2016r.  

Rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 
29 kwietnia 

2016r.  

Rozpatrzenie odwołania rodzica od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej przez dyrektora szkoły  

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

6 kwietnia 

2016r.  
8 kwietnia 2016r. 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

11 kwietnia 

2016r. 

13 kwietnia 

2016r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków       

i dokumentów 

4 maja 2016r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych        

i kandydatów niezakwalifikowanych 

5 maja 2016r. 6 maja 2016 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

do szkoły podstawowej w postaci pisemnego 

oświadczenia 

7 maja 2016r.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych 

 7 maja 2016r.  Procedura odwoławcza 

   

 

 

 

 

 

 


