
Zarządzenie Nr 7/2015
 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pobiednej  

z dnia 06 marca  2015 r. 

w  sprawie:  określenia  terminów  postępowania  rekrutacyjnego,  terminów  składania
dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym  do  Przedszkola  Gminnego  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkolno  –
Przedszkolnego w Pobiednej na rok szkolny 2015/16.

Na  podst.art.6a  ust.1  ustawy z  dnia  6  grudnia  2013  roku  o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz
niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2014  r.poz.7),  w  uzgodnieniu  z  Burmistrzem  Leśnej,
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pobiednej  zarządza, co następuje:

§ 1

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy
postępowania uzupełniającego do  Przedszkola Gminnego wchodzącego w skład ZS-P w Pobiednej na
rok szkolny 2015/2016:

L.p. Czynności związane z rekrutacją do przedszkola Termin

1. Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pobiednej 
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu  w roku szkolnym 2015/2016.

Do dnia 6 marca 2015 r.

2. Ogłoszenie naboru do przedszkola:                                                           
1) 5-latki – rodzice składają wnioski na realizację rocznego 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,                                     
2) 3-4 latki – rodzice składają karty zapisu wraz z wymaganymi 
załącznikami

Od dnia 13 marca do dnia 10 
kwietnia 2015 r.

3. Ogłoszenie wyników naboru. Do dnia 20 kwietnia 2015 r.

4. W przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów  niż liczba 
miejsc w przedszkolu  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego       
w Pobiednej  ogłosi zarządzeniem  rekrutację i powoła Komisję 
Rekrutacyjną

Od dnia 20 kwietnia 2015 r. do 
dnia 23 kwietnia 2015 r.

5. Ogłoszenie wyników rekrutacji. Dnia 24 kwietnia 2015 r.

6. Rekrutacja uzupełniająca Do dnia 31.08.2015 r. *

7. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej Dnia 31.08.2015 r. *

*Zgodnie z art.20zd ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Przedszkola 
Gminnego  oraz  przez umieszczenie  na  stronie internetowej Oficjalna Strona Pobiednej  w zakładce 
dotyczącej placówki.


