Zarządzenie nr 4/2016
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – Publicznego Przedszkola Nr 20
w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 18.02.2016r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania
dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do ZSP 1 – Publicznego Przedszkola Nr 20 na rok szkolny 2016/2017
Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7 i 811), w uzgodnieniu
z Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
– Publicznego Przedszkola Nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu zarządza, co następuje:
§ 1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania
dokumentów do ZSP 1 Publicznego Przedszkola Nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu na rok
szkolny 2016/2017:
Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Podanie do publicznej
wiadomości przez Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle
kryteriów terminów postępowania
rekrutacyjnego

od 2 lutego 2016r.

Termin
postępowania
uzupełniającego
do 2 lutego 2016r.

2.

Podanie
do
publicznej
wiadomości przez Prezydenta
miasta
Kędzierzyn-Koźle
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym,
liczby punktów do uzyskania oraz
dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
Składania
przez
rodziców
deklaracji
o
kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego

do 2 lutego 2016r.

do 2 lutego 2016r.

3.

4.

5.

od 25 lutego 2016r.
godz. 8.00
do 03 marca 2016r.
godz.15.00

Publikacja oferty-otwarcie strony
dla rodziców
10 marca 2016r.
Wprowadzanie zgłoszeń przez
rodziców – składanie wniosku do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie

9 maja 2016r.
godz. 8.00
od 10 marca
od 9 maja
Godz. 8.00
godz. 8.00
do 25 marca 2016-02- do 13 maja
17 godz. 15.00
godz. 15.00

przez kandydata warunków i
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Zakończenie etapu składania 25 marca 2016r.
zgłoszeń przez rodziców
Wprowadzanie i weryfikacja
od 10 marca 2016
przez komisję rekrutacyjną
do 31 marca 2016
wniosków o przyjęcie do
przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków i kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja 2016r.

8.

Publikacja list- podanie do
publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

22 kwietnia 2016
godz 8.00

1 czerwca 2016r.
godz. 8.00

9.

Potwierdzenie przez rodziców
woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia
Wprowadzanie potwierdzeń woli
przez komisję rekrutacyjną
przedszkola
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

od 22 kwietnia 2016- od 1 czerwca 2016
02-17 do 2 maja 2016
do 6 czerwca 2016

6.
7.

10.

11.

od 9 maja 2016
do 18 maja 2016

od 22 kwietnia 2016
do 4 maja 2016

od 1 czerwca 2016
do 7 czerwca 2016

5 maja
godz. 8.00

8 czerwca 2016

§ 2. Jeśli po zakończeniu rekrutacji placówka będzie nadal dysponować wolnymi miejscami ,
zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń ZS-P1 Przedszkola Nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu oraz przez umieszczenie
na stronie internetowej ZS-P1.

