
Zarządzenie Nr 10/16
Wójta Gminy Gorlice

z dnia2} stvcznia}OLf r,

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego, dla
których organem prowadzącvm jest Gmina Gorlice

Na podstawie § 14 ust. 2 i ust. 5 rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnta
2listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych lrryteriów
uwzględnianych w postępowaniu relcrutacyjnym, sWadu i szczegółowych zadań komisji
relłutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
relcrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajqcego oraz załącznika nr 1 do niniejszego
rozporządzenia (Dz.U. poz. 1942), zarządzarrt co następuje:

§1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
- przedszkolu - na|eży przęz to rozumieó przedszkolę atakżę oddział przedszkolny w Szkole

Podstawowej w Zespole Szkół w Klęczanach prowadzone przez Gminę Gorlice,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 wrzęśnia I99I r, o systemie oświaty
(tj. Dz.U. z2015 T. poz.2156 zpóźn. zm.).

Ustalam harmonogram czynności
uzupełniającym do przedszkoli w
niniej szego zaruądzenia.

§2

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
roku szkolnym 201612017 stanowiący załącznik do

§3

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016lż017 do
samorządo!\ych przedszkoli obowiązują krYeria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów określone w Uchwale Nr IV/18/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia
2015 roku.

§4

Wykonanie zarządzenia zlecam Dyrektorom Samorządo!\Tch Przedszkoli prowadzonych
przęz Gminę Gorlice oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Klęczanach.

§5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przęz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Gorlice, na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli.

§6

Zatządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.



Załqcznik
doZarzqdzeniaNr 10/16

Wójta Gmirry Gorlice
z dnia 20 stycznia 2016 r,

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO PRZEDSZKOLI

NA RoK SZKOLNY 701612017

Lp. Rodzaj crynności
Termin w po§tępowaniu

rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzunełniaiacvm

1

ZŁożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkol a wraz z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie przęz
kandydata warunków lub kryteriów
rekrutacyjnych

od 7 do 2ż marcaż016 r
do godz. 1500

od 28 kwietnia
do 04 maja 2016 r,

do godz. 1500

2.

Weryfi kacj a przęz komisj ę
rekrutacyjną wniosków i
dokumentów, o których mowa w pkt l
oraz wykonanie ptzez
przewodnic zącę go komisj i
rekrutacyj nej czynno ści
wymienionych $'art. 20t ust. 7 ustawy

odż9 marca
do 13 kwietnia20l6 r.

do godz. 1500

od 05 do 19 maja2016 r.
do godz. l500

J.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifi kowanych i
kandydatów niezakwalifi kowanych

15 kwietnia 2016 r.

godz. 1200

ż5 maja20l6 r.
godz. 1200

4.

P otwierdze ńe przez r o dzica
kandydata woli przyjęcia do
przedszkola w postaci pisemnego
oświadczenia

od 20 do 26 kwietnia 2016 r,
do godz. 1500

od 31 maja
do 03 czerwca20l6 r,

do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do przedszkola

27 kwietnia ż016 r.
godz,1200

06 czerwca 2016 r,
godz. 1200


