
ZARZ DZENIE NR Or.0050.16.2016

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 29.01.2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu czynno ci w post powaniu rekrutacyjnym oraz
post powaniu uzupe niaj cym do przedszkoli publicznych i oddzia ów przedszkolnych w szko ach

podstawowych i do klas pierwszych szkó  podstawowych,
oraz zasad w post powaniu rekrutacyjnym oraz post powaniu uzupe niaj cym do klas pierwszych

gimnazjum,
  dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadz cym na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie §14 ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzgl dnianych w post powaniu
rekrutacyjnym, sk adu i szczegó owych zada  komisji rekrutacyjnej, szczegó owego trybu i terminów
przeprowadzania post powania rekrutacyjnego oraz post powania uzupe niaj cego (Dz. U. z 2015 r. poz.
1942) zarz dza si , co nast puje:

§ 1.1. Ustala si  dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogram czynno ci w post powaniu rekrutacyjnym
oraz post powaniu uzupe niaj cym do przedszkoli i oddzia ów przedszkolnych w szko ach podstawowych
prowadzonych przez Gmin  Kolonowskie, zawieraj cy szczegó owe terminy dokonywania czynno ci
okre lonych w lp. 3-7 w za czniku nr 1 do w/w rozporz dzenia:

Lp. Rodzaj czynno ci Termin w
post powaniu

rekrutacyjnym

Termin w
post powaniu

uzupe niaj cym
1 Z enie wniosku o przyj cie do przedszkola i

oddzia u przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzaj cymi spe nianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwag  w post powaniu rekrutacyjnym

15 – 31.03.2016 r. 21.04 – 12.08.2016 r.

2 Weryfikacja przez komisj  rekrutacyjn  wniosków o
przyj cie do przedszkola i oddzia u i oddzia u
przedszkolnego w szkole podstawowej i
dokumentów potwierdzaj cych spe nianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwag  w post powaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodnicz cego komisji
rekrutacyjnej czynno ci, o których mowa w art. 20t
ust. 7 ustawy

do 06.04.2016 r. do 18.08.2016 r.

3 Podanie do publicznej wiadomo ci przez komisj
rekrutacyjn  listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

11.04.2016 r. 19.08.2016 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyj cia w postaci pisemnego o wiadczenia

12 – 18.04.2016 r. 23 – 26.08.2016 r.

5 Podanie do publicznej wiadomo ci przez komisj
rekrutacyjn  listy kandydatów przyj tych i
kandydatów nieprzyj tych

20.04.2016 r. 31.08.2016 r.



2. Zarz dzenie nie dotyczy dzieci przyj tych do danego przedszkola, których rodzice z  w terminie od 7
do 14 marca 2016 r. deklaracj  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku
szkolnym 2016/2017.

§ 2. 1. Ustala si  dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogram czynno ci w post powaniu rekrutacyjnym
oraz post powaniu uzupe niaj cym do klas pierwszych szkó  podstawowych prowadzonych przez Gmin
Kolonowskie, zawieraj cy szczegó owe terminy dokonywania czynno ci okre lonych w lp. 5-13 w
za czniku nr 2 do w/w rozporz dzenia:

Lp. Rodzaj czynno ci Termin w
post powaniu

rekrutacyjnym

Termin w
post powaniu

uzupe niaj cym
1 Z enie wniosku o przyj cie do szko y podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzaj cymi spe nianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwag  w post powaniu rekrutacyjnym

01 – 15.04.2016 r. 04.05 – 12.08.2016 r.

2 Weryfikacja przez komisj  rekrutacyjn  wniosków o
przyj cie do szko y podstawowej i dokumentów
potwierdzaj cych spe nianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwag  w
post powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodnicz cego komisji rekrutacyjnej czynno ci, o
których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 21.04.2016 r. do 18.08.2016 r.

3 Podanie do publicznej wiadomo ci przez komisj
rekrutacyjn  listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

26.04.2016 r. 19.08.2016 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyj cia w postaci pisemnego o wiadczenia

27 – 29.04.2016 r. 23 – 26.08.2016 r.

5 Podanie do publicznej wiadomo ci przez komisj
rekrutacyjn  listy kandydatów przyj tych i
kandydatów nieprzyj tych

02.05.2016 r. 31.08.2016 r.

2. Zarz dzenie nie dotyczy:
1) dzieci urodzonych w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpocz y nauk  w klasie I szko y
podstawowej i które w roku szkolnym 2016/2017 b  kontynuowa  nauk  w klasie II szko y podstawowej
lub które, na wniosek rodziców z ony, w terminie do 31 marca 2016 r., do dyrektora szko y podstawowej,
do której dziecko ucz szcza, b  kontynuowa  nauk  w klasie I szko y podstawowej;
2) dzieci urodzonych w latach 2007-2009, zamieszka ych w obwodzie danej szko y, które w roku szkolnym
2015/2016 nie rozpocz y nauki w klasie I szko y podstawowej; dzieci te przyjmuje si  do klasy I szko y
podstawowej na podstawie zg oszenia rodziców z onego w terminie do dnia 31 marca 2016 r. do
dyrektora tej szko y;
3) dzieci urodzonych w 2010 r., zamieszka ych w obwodzie danej szko y, których rodzice z  w terminie
do 31 marca 2016 r. wniosek do dyrektora tej szko y, o ile dziecko korzysta o z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2015/2016 lub posiada opini  o mo liwo ci rozpocz cia nauki w szkole podstawowej,
wydan  przez publiczn  poradni  psychologiczno-pedagogiczn  albo niepubliczn  poradni
psychologiczno-pedagogiczn , za on  zgodnie z art. 82 oraz zatrudniaj  pracowników posiadaj cych
kwalifikacje okre lone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
Dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 realizowa y obowi zkowe roczne przygotowanie przedszkolne w
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w szkole podstawowej innej ni  szko a, w obwodzie której
dziecko mieszka, których rodzice z  w terminie do 31 marca 2016 r. do dyrektora tej szko y wniosek o
przyj cie dziecka do I klasy ; dzieci te s  przyjmowane do klasy I tej szko y podstawowej bez
przeprowadzania post powania rekrutacyjnego.

§ 3.1. Rekrutacja do przedszkoli i oddzia ów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017 b dzie prowadzona
na podstawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych i oddzia ów przedszkolnych prowadzonych



przez Gmin  Kolonowskie na rok szkolny 2016/2017, stanowi cych za cznik nr 1 do niniejszego
zarz dzenia.

2. Wzory wniosków o przyj cie do przedszkola / oddzia u przedszkolnego stanowi  za czniki:
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolonowskiem – za cznik nr 2;
- Przedszkole Publiczne w Staniszczach Wielkich – za cznik nr 3;
- Oddzia  Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 – za cznik
nr 4;
- Oddzia  Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Ma e-Spórok – za cznik nr 5.

3. Wzory deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej stanowi  za czniki:
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolonowskiem – za cznik nr 6;
- Przedszkole Publiczne w Staniszczach Wielkich – za cznik nr 7;
- Oddzia  Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 – za cznik
nr 8;
- Oddzia  Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Ma e-Spórok – za cznik nr 9.

§ 4. Rekrutacja do klas pierwszych szkó  podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 b dzie
prowadzona na podstawie zasad rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkó  podstawowych i gimnazjum na
rok szkolny 2016/2017, stanowi cych za cznik nr 10 do niniejszego zarz dzenia.

§ 4. Wykonanie zarz dzenia powierza si  dyrektorom przedszkoli, oddzia ów przedszkolnych, szkó
podstawowych i gimnazjum oraz powo anym przez nich komisjom rekrutacyjnym, dla których organem
prowadz cym jest Gmina Kolonowskie.

§ 5. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.


