
Zarządzenie nr 2/2017 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance  

z dnia 10 marca 2017r.    

 

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów 

składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego, 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w 

Moszczance oraz Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej na rok szkolny 

2017/2018 

 

 Na podstawie art.204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2017r. poz.60) w uzgodnieniu z Burmistrzem Prudnika, Dyrektor Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance zarządza, co następuje: 

 

      §1 . Określa się  następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, 

terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania 

uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Moszczance i Łące Prudnickiej 

na rok szk. 2017/2018: 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy 
postępowania 

rekrutacyjnego 

Tok 
postępowania 

uzupełniającego 

1. Upublicznienie zasad naboru 
(kryteriów naboru i harmonogramu 
czynności  
w postępowaniach) 

do 8 marca 
2017r. 

do 8 marca 
2017r. 

2. Przyjmowanie deklaracji o 
kontynuowaniu edukacji przedszkolnej  
w placówce 

do 10 marca 
2017r. 

----------------- 

3. Rozpoczęcie postępowania 
rekrutacyjnego 

20 marca 
2017r. 

15 maja 2017r. 

4. Postępowanie rekrutacyjne – złożenie 
wniosku o przyjęcie do przedszkola 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu  

od 21 marca 
2017r. 
do 6 kwietna 
2017r.  

od 15 maja 
2017r. 
do 29 maja 
2017r. 

5. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

do 8 kwietnia 
2017r. 

do 5 czerwca 
2017r. 



przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności , o których 
mowa w art. 20 ust. 7 Ustawy o 

systemie oświaty 

6. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

do 10 kwietnia 
2017r. 

do 6 czerwca 
2017r. 

7. Potwierdzenie przez rodziców 
(prawnych opiekunów)  woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia 

do 14 kwietnia 
2017r. 

do 10 czerwca 
2017r. 

8. Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych 

do 20 kwietnia 
2017r. 

do 13 czerwca 
2017r. 

9.  Umożliwienie rodzicom/ prawnym 
opiekunom składanie wniosków o 
pisemne uzasadnienie odmowy 
przyjęcia dziecka do przedszkola 

do 27 kwietnia 
2017r. 

do 20 czerwca 
2017r. 

10. Sporządzanie  i przekazywanie 

uzasadnień komisji od decyzji 
odmownych 

do 4 maja 

2017r. 

do 27 czerwca 

2017r. 

11. Umożliwienie rodzicom składania 
odwołań od rozstrzygnięcia komisji 

do 11 maja 
2017r. 

do 3 lipca 
2017r. 

12. Rozpatrywanie przez dyrektora 
odwołań- wydanie rozstrzygnięć 

do 18 maja 
2017r. 

do 10 lipca 
2017r. 

13. Poinformowanie pisemne ( list 
polecony za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru) rodziców /prawnych 
opiekunów o wyniku odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 25 maja 
2017r. 

do 17 lipca 
2017r. 

 

§2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  przez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej placówki. 

 


