Zał
ącznik nr 1
do Zarządzenia Nr1/V/2015 Dyrektora PPNr8 w Strzelcach Op.
z dnia 6 maja 2015 roku.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ – POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
LP
1.

2.

ELEMENT PROCEDURY
ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO 
Upublicznienie
zasad naboru do przedszkola.
Składanie i przyjmowanie wniosków
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

TERMINY
11 maja 2015
r.
(
p
oniedziałek
)
od 11 maja 2015 r.
( poniedziałek)
do 22 maja 2015 r.
(piątek)
do 25 maja 2015 r.
(poniedziałek)

UWAGI/ZAPISY USTAWOWE
Druki wniosków do pobrania ze stron internetowych
Gminnego zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach
Opolskich lub w sekretariatach przedszkola.
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się
do dyrektora wybranego publicznego przedszkola.

3.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – analiza
dokumentów, rozpatrywanie wniosków.

4.

Upublicznienie 
wyników postepowania
uzupełniającego
– z informacją o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata (dziecka) do
danego publicznego przedszkola.

25 maja 2015 r.
(poniedziałek)

5.

Przyjmowanie od rodziców informacji dot.
potwierdzenia/niepotwierdzenia woli
przyjęcia do danego przedszkola, które
zakwalifikowało dane dziecko

od 25 maja 2015 r.
(poniedziałek)
do 27 maja 2015 r.
(środa)

6.

Weryfikacja wniosków dotyczących
potwierdzenia woli przyjęcia do danego
przedszkola – rodziców dzieci
zakwalifikowanych; ustalenie wyników
postępowania uzupełniającego.
Upublicznienie wyników postępowania
uzupełniającego – 
informacją o
kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
do
danego publicznego przedszkola

do 28 maja 2015 r.
(czwartek)

 Pierwszy etap postępowania (kryteria ogólnopolskie),
 Drugi etap postepowania ( kryteria samorządowe).

28 maja 2015 r.
(czwartek)

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
danego przedszkola w postępowaniu uzupełniającym. Lista
zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych
miejsc. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego
przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

8.

Możliwość składania do Komisji – przez
rodziców/ opiekunów prawnych –
wniosków
o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia
dziecka do przedszkola.

do 5 czerwca 2015 r.
(piątek)

W terminie 7 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic
kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęci
kandydata do danego publicznego przedszkola.

9.

Przekazanie uzasadnień komisji do decyzji
odmownych.

do 10 czerwca 2015r. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni
od dnia
(środa)
wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz
liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.

10.

Możliwość składania – przez rodziców
/opiekunów prawnych (do dyrektora
przedszkola
) odwołań
od odmownych
rozstrzygnięć komisji ( po zapoznaniu się
z uzasadnieniem).

do 17 czerwca 2015r. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego
(środa)
przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w czasie postępowania uzupełniającego,
w
terminie 7 dni
od dnia uzyskania uzasadnienia.

11.

Rozpatrywanie
przez dyrektora 
odwołań
–
wydawanie rozstrzygnięć.

24 czerwca 2015 r.
(środa)

12.

Poinformowanie pisemne
( list polecony ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
rodziców/
opiekunów prawnych o
wyniku
odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

29 czerwca 2015 r.
(piątek)

7.

Weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunku
zamieszkiwania na terenie gminy i wymaganego wieku
dziecka.
 wyniki postępowania uzupełniającego w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska
kandydatów w kolejności alfabetycznej.
Informacja o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
dziecka do danego publicznego przedszkola potwierdzona
jest podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 
w terminie 7 dni
od
dnia otrzymania odwołania.

