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ZARZĄDZENIE NR 91/2016
WÓJTA GMINY BAĆKOWICE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
w postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przedszkola w Baćkowicach
i Publicznej Szkoly Podstawowej w Baćkowicach na rok szkolny 2016/2017.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyj nym, skladu i szczegółowych zadań
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządzam
co następuje:

~l
Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym postępowaniu

uzupełniającym do Gminnego Przedszkola w Baćkowicach wg załącznika nr I do

Zarządzenia oraz harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do

Publicznej Szkoły Podstawowej w Baćkowicach na rok szkolny 2016/2017 wg załącznika nr

2 do Zarządzenia.

~2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Baćkowicach.

p
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie

internetowej Urzędu Gminy w Baćkowicach oraz na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej

Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach.

~4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

~~~~MINYtrJ'rlyka



Załącznik Nr 1
do Zar11ldzenia Nr 91/2016
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 28.01.2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przed szkoła w Baćkowicach

k k I 2016/2017w ro u sz o nvm

Lp
Termin w Termin w

Rodzaje czynności postępowaniu postępowaniu. rekrutacyjnym uzupełniającym

1 Podanie do publicznej wiadomości
przez organ prowadzący przedszkole
harmonogramu czynności, o których 31 stycznia 2016 r. 31 stycznia 2016 r.
mowa w S 14 ust. 2 rozporządzenia
MEN z dnia 2listooada 2015r.

2 Podanie do publicznej wiadomości
przez organ prowadzący kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych 31 stycznia 2016 r. 31 stycznia 2016 r.
kryteriów, a także liczby punktów
możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria, zgodnie z art.
20c ust. 4-6 ustawy z dnia 7 września
1991. o systemie oświaty.

, Złożenie wniosku o przyjęcie do~
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez 1 - 25 marca 2016 r.

27-29 kwietnia
kandydata warunków lub kryteriów 2016 r.
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyi nym

4 Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przYJęcIe
do przedszkola l dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu 29 marca - S kwietnia 2-5 maja 2016 r.
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 2016 r.
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyj nej czynności, o których
mowa wart. 20t ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty

Podanie do publicznej wiadomości

5 przez komisję rekrutacyjną listy do 15 kwietnia 2016 r. 6 maja 2016 r.
kandydatów zakwalifikowanych l

kandydatów niezakwalifikowanych



Potwierdzenie przez rodzica
6 kandydata woli przYJęcia w postaci 18-22 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 r.

pisemnego oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy 13 maja 2016 r.

7 kandydatów przyjętych i kandydatów 26 kwietnia 2016 r.
nieprzyjętych

• Dopuszcza się możliwość przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia 2016 r.
w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania
uzupełniającego - kolejny etap postępowania.



Załącznik Nr 2
do Zarl'ldzcnia Nr 91/2016
Wójla Gminy Baćko\\icc
z dnia 28.01.20ł6 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Baćkowicach

k k I 2016/2017w ro u sz o nvm

Lp
Termin w Termin w

Rodzaje czynności postępowaniu postępowaniu. rekrutacyjnym uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości
przez organ prowadzący szkołę

1 podstawową harmonogramu 3 1 stycznia 2016 r. 31 stycznia 2016 r.
czynności, o k-tórych mowa w S 14
ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia
2 listooada 2015r
Złożenie wniosku o przYJęcie do
szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi

2 spełnianie przez kandydata 3-27 marca 2016 r. 2 maja 2016 r.
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacvinvm
Weryfikacj a przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przYJęcie
do szkoły podstawowej l

dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata

3 warunków lub kryteriów branych 3 kwietnia 2016 r. 8 maja 2016 r.
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyj nej czynności, o których
mowa wart. 20t ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty
Podanie do publicznej wiadomości

4
przez komisję rekrutacyjną listy

24 kwietnia 2016 r. 9 maja 2016 r.
kandydatów zakwalifikowanych I

kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica

5
kandydata woli przyjęcia w postaci 27 kwietnia 2016 r. 12 maja 2016 r.
pisemnego oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości

6
przez komisję rekrutacyj ną listy 30 kwietnia 2016 r. 31 sierpnia 2016 r.
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
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