
ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Pieńsk na  rok szkolny 2017/2018 

 

Na podstawie art.204  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające 

ustawę prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 60)  zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Określa się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu  

uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

zgodnie z załącznikiem. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych, 

 dla których Gmina Pieńsk jest organem prowadzącym. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

Zarządzenia Nr 31/2017  

Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk 

z dnia 29.03.2017 r. 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których 

Gmina Pieńsk jest organem prowadzącym , na rok 2017/2018 będzie prowadzone w oparciu o następujący harmonogram: 

Data 
Etap rekrutacyjny/ czynności rodzica/ organów placówki oświatowej 

Od Do 

30.03.17 05.04.17 
Udostępnienie za pośrednictwem stron internetowych oraz w siedzibie placówek oświatowych informacji na temat oferty 

edukacyjnej przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018. 

31.03.17 06.04.17 
Przekazanie przez rodziców obecnych  przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce 

wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w szkole podstawowej 

30.03.17 06.04.17 Przekazanie do wypełnienia wniosków o przyjęcie dziecka do placówki oświatowej 

31.03.17 06.04.17 Złożenie w przedszkolu lub szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

07.04.17 10.04.17 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami 

12.04.17 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych 

12.04.17 15.04.17 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

20.04.17 Opublikowanie list dzieci  przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu 

Postępowanie uzupełniające  do klas pierwszych w szkole podstawowej 

04.05.17 Opublikowanie na stronach internetowych placówek oświatowych wykazu wolnych miejsc 

05.05.17 12.05.17 Przekazanie do wypełniania wniosków o przyjęcie na wolne miejsca 

15.05.17 19.05.17 Złożenie w przedszkolu lub szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

22.05.17 23.05.17 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

24.05.17 25.05.17 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym. 

26.05.17 29.05.17 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowe 

30.05.17 01.06.17 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu 

02.06.17 5.06.17 Ewentualne opublikowanie na stronach internetowych wykazu wolnych miejsc. 



 


