
PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE
”Calineczka”

W Czarnymlesie

OGŁASZA  ZAPISY 
 DZIECI DO  PRZEDSZKOLA

na rok 2016/2017

1. Zapisy będą trwać od 1 do 31 marca 2016.
2. Wnioski o przyjęcie dzieci dostępne w przedszkolu   od poniedziałku do

piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. 
3. N a DZIEŃ OTWARTYCH  DRZWI zapraszamy w piątek 18 marca od

15.00 do 16.30 ( dla dzieci prosimy zabrać  obuwie zmienne). 
4. Przyjmujemy dzieci w wieku od 3-6 lat.
5.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym umieszczony jest

na się na stronach internetowych : PRZEDSZKOLA, GMINY
PRZYGODZICE a także w PRZEDSZKOLU.

Tel. 62 733 50 18
przedszkolecalineczka@wp.pl

www.przedszkole-calineczka.com
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Zarządzenie Nr
5
/Ośw/2016
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia
26 
stycznia 2016 roku
w sprawie 
ustalenia 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli
,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach 
podstawowych i szkó
ł podstawowych
na rok szkolny 2016/2017.
Na podstawie 
art. 
30 
ust. 
1
u
stawy
z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym 
(Dz.
U. z 2015
r.
poz. 1515
, ze zmianami
) oraz 
§ 14 ust. 2 
i 5 
rozporządze
nia Ministra 
Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2015r. w
sprawie sposobu przeliczania na punkty 
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, 
składu 
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 



przeprowadzania postępowania rekrutac
yjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 
z 2015r. poz. 1942),
zarządza się, co następuje:
§
1
1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
oraz
postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 
2016/2017 
do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadz
on
y
ch
przez
Gmin
ę
Przygodzice
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.
§
2
1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu 
rekru
tacyjnym 
oraz
postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 
2016/2017 
do 
szkół podstawowych prowadz
on
y
ch przez
Gmin
ę
Przygodzice
.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.



§
3
Wykonanie zarządzenia powierza si
ę 
dyrektorom przedszkoli 
i szkół podstawowych 
p
rowadz
on
y
ch
przez
Gmin
ę
Przygodzice
.
§
4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
wyd
ania.
Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 
5/Ośw/2016
Wójta Gm
iny Przygodzice
z dnia 
26 stycznia 2016 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2016/2
017
L.p.
Czynność
Postępowanie 
rekrutacyjne
Postępowanie
uzupełniające
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola i oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej wraz 



z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów br
anych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1 marca 2016 r.
do 31 marca 2016 r.
od 4 maja 2016 r. 
do 13 maja 2016 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola
i oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o któr
ych mowa w art. 20t 
ust. 7 ustawy
do 6 kwietnia 2016 r.
do 18 maja 2016 r. 
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych
12 kwietnia 2016 r.
19 maja 2016 
r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia
od 13 kwietnia 2016 r.
do 20 kwietnia 2016 r.
od 20 maja 2016 r. 
do 31 maja 2016 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kan
dydatów 



przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
22 kwietnia 2016 r.
3 czerwca 2016 r.
Załączni
k nr 2
do Zarządzenia nr 
5/Ośw/2016
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 
26 stycznia 2016 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz po
stępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Przygodzice 
na rok szkolny 2016/2017
L.p.
Czynność
Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym
Termin w 
postępowaniu
uzupełniającym
6.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoł
y 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
od 1 kwietnia 2016 r.
do 29 kwietnia 2016r.
od 23 maja 2016 r.
do 3 czerwca 2016 r.
7.
Weryfikacja przez k
omisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji 



rekrutacyjnej czyn
ności, o których 
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
od 2 maja 2016 r.
do 5 maja 2016r.
od 6 czerwca 2016 r.
do 9 czerwca 2016 r.
8.
Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowan
ych
10 maja 2016r.
16 czerwca 2016r.
9.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia
od 11 maja 2016 r.
do 17 maja 2016r.
od 17 czerwca 2016 r.
do 22 czerwca 2016r.
10.
Podanie do publicznej wiadomości 
przez ko
misję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych
20 maja 2016r.
23 czerwca 2016r.


