
Zarządzenie Nr 6.2016  

Burmistrza Drezdenka  

z dnia 27 stycznia 2016r.  

 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w 

postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego 

przedszkola lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Drezdenko.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tekst jedn. :Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.) oraz §14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i 

szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 

2015r., poz. 1942) zarządza się, co następuje:  

 

§1.  

Ustala się na rok szkolny 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola lub innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Drezdenko, stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych znajdujących się na 

terenie Gminy Drezdenko. 

 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do zarządzenia Nr 6.2016 

Burmistrza Drezdenka z dnia 27 stycznia 2016r. 

 

1.HARMONOGRAM CZYNNOSCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

Lp. Rodzaj czynności  Termin 

1.  Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego o kontynuacji 

wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu 

lub innej formy wychowania przedszkolnego  

19.02.2016r. – 29.02.2016r.  

2.  Składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie 

dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego  

01.03.2016r. – 18.03.2016r. 

3.  Powołanie komisji rekrutacyjnej, a następnie 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do publicznego przedszkola lub innej 

formy wychowania przedszkolnego 

21.03.2016r. – 25.03.2016r.  

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznego przedszkola lub innej 

formy wychowania przedszkolnego 

do 11.04.2016r.  

5. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka 

do przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego  

12.04.2016 – 25.04.2016r. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych  

28.04.2016r.  

 

 

2.HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM  

Lp. Rodzaj czynności  Termin  

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego 

przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego 

04.05.2016r. – 06.05.2016r. 

2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego  

09.05.2016r. – 10.05.2016r.  

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

uzupełniającym 

11.05.2016r.  

4. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka 

do przedszkola 
12.05.2016r. – 16.05.2016r.  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych  

17.05.2016r.  

 


