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BURMISTMA NYSY

z dnia 25 stycznia 201 6 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz posĘowaniu uzupełniającym do
pzedszkoli oraz oddziałow pzedszkolnych w szkołach prowadzonych pnez Gminę Nysa w roku szkolnym

201612017.

Na podstawie 14 ust. 2 pkt 1 i ust, 5 rozpoządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 2 listopada

2015 roku w sprawie sposobu pzeliczania na punkty poszczegolnych kryteriow uwzględnianych w postępowaniu

rekrutacyjnym, składu i szczegołowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegołowego trybu i terminow przepro-

wadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U, z 2015 r., poz. 1942)

zarządzasię, co następuje: .

,1

Ustala się następujące terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 201612017 do pzedszkoli
ioddziałow pzedszkolnych w szkołach, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Nysa:

1) Wydawanie wniosków o pzyjęcie do pzedszkola - termin: od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29

lutego 2016 r.
2) Składanie wniosków o pzyjęcie do pzedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie

pzez kandydata warunkow i kryteriow branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin:
od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r,

3) Weryfikacja pzez komisję rekrutacyjną wniosków o pzyjęcie do pzedśzkola i dokumentow
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunkow i kryteriow branych pod uwagę w postępo-

waniu rekrutacyjnym - termin: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 10 kwietnia 20'16 r.

4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydatów niezakwali-

fikowanych: 11 kwietnla 2016r.
5) Dokonanie pzez rodzica (opiekuna prawnego kandydata) ostatecznego wyboru pzedszkola

w pzypadku zlożeniaw procesie rekrutacyjnym wniosku o pzyjęcie do dwoch lub tzech placówek -
złożenie oświadczenia woli o wyboze pzedszkola dla swojego dziecka na rok szkolny 201612017

jest jednoznaczne z rezygnacjąz miejsc w pozostałych pzedszkolach, do których rodzic (opiekun

prawny) dziecka złozyłwniosek - termin: od 11 kwietnia 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r,

6) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatow pzyjętych i kandydatów niepzyjętych lub

informacji o liczbie wolnych miejsc - terrnin: 18 lrwietnia 2016 r. do godz. 15.00,

7) Składanie wnioskow do komisji rekrutacyjnej o spoządzenie uzasadnienie odmowy pzyjęcia -
termin: do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów niepzyjętych.
8) Pzygotowanie i wydanie pzez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy pzyjęcia - termin: do 5

dni od daty złożenia wniosku o spoządzenie uzasadnienia odmowy pzyJęcia.
9) Aożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) do dyrektora pzedszkola odwołania od rozstzygnięcia

komisji rekrutacyjnej - termin: do 7 dni od terminu otnymania pisemnego uzasadnienia
odmowy pzyjęcia.

10) Rozpatzenie pzez dyrektora złozonego przez rodzica (opiekuna prawnego) odwołania od

rozstzygnięcia komisji rekrutacyjnej - termin: do 7 dni od dnia złożenia odwołania.
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Wykonanie zanądzenia powieza się dyrektorom gminnych pzedszkoli, zespołow szkolno - pzedszkolnych

oraz szkoł podstawowych z oddziałami pzedszkolnymi,
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