
Zarządzenie nr 2/2017

Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

z dnia 27.02.2017r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów
oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w  Rybniku na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7), w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta
Rybnika,  Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku zarządza, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w  Rybniku na rok szkolny 2017/2018:

Lp. Rodzaj czynności Termin

1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania 
przedszkolnego

27.02.2017 godz.9.00 
03.03.2017 godz.15.00 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej 
formy wychowania przedszkolnego) wraz z 
dokumentami spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

13.03.2017 godz.9.00 
24.03.2017 godz.15.00 

3.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do 
przedszkola (lub innej formy wychowania 
przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

13.03.2017 godz.9.00 
31.03.2017 godz.15.00 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

11.04.2017 godz.9.00 

5.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

11.04.2017 godz.9.00 
20.04.2017 godz.15.00 

6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 

25.04.2017 godz.9.00 

7.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o 
przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania 
przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

28.04.2017 godz.9.00 
08.05.2017 godz.15.00 

8. Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez 
komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola (lub 

28.04.2017 godz. 9.00 
12.05.2017 godz. 15.00 



innej formy wychowania przedszkolnego) i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

9.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 
uzupełniającym 

22.05.2017 godz.9.00 

10.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez 
rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 
uzupełniającym 

22.05.2017 godz.9.00 
24.05.2017 godz.15.00 

11.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w 
postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

26.05.2017 godz.15.00 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia i  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń  Przedszkola  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  39  w  Rybniku  oraz  przez  umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Dyrektor

Anna Kubera


