Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/2018
WÓJTA GMINY W I E R Z B I C A
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina W i e r z b i c a
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017., poz. 1875., zm. Dz.U. z 2017r., poz. 2232) / oraz art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59, zm. Dz.U. z 2017r., poz. 949 i poz. 2203)
z a r z ą d z a się :
§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Wierzbicy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik do zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2018 roku

Nabór do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2018/2019
Tegoroczny nabór do przedszkoli uwzględnia przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 7 lat.
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci w wieku
3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
obszarze tej Gminy.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Wierzbica mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku
szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica
Lp.

1.

Rodzaj czynności

Termin

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez 1 luty 2018 r.
dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym
roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

2.

Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych .

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

Podanie do
kandydatów
nieprzyjętych.

publicznej
przyjętych

wiadomości listy
i
kandydatów

Termin postępowania
uzupełniającego
9 luty 2018 r.

12 - 26 luty
2018r.
27 luty do 20 marca 2018 r.

7 - 14 maja
2018 r.
5 maja 4 czerwca 2018 r.

22 marca 2018 r.
do godz. 15.00

5 czerwca
2018 r. do godz.
15.00

23- 27 marca
2018 r.

6 - 12 czerwca
2018 r.

4 kwietnia 2018
r. do godz. 15.00

15 czerwca 2018 r.
do godz.15.00

6.

do 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych
Składanie
wniosków
o
sporządzenie i kandydatów nieprzyjętych
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

do 11 kwietnia br.

7.

8.

9.

do 22 czerwca br.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy do 5 dni od daty złożenia wniosku o
przyjęcia
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Złożenie
do
dyrektora
odwołania
od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

