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Prezydenta lV]]asta KnuróW
ż dnia 9 marca 2a17 l

ZaEądzenje Nr

W sprawie ustalenia haamonogramu czynnościW postępowaniu rekrutacyjnym ońz

postępowaniu uzupełniającym do publicznych pżed§zkoli oraz oddziałów pżedszkolnych

w §zkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym je§t Gmina Knurów

Na podstawie ań 154ust 1pkt1 ust 3, W zwązku z art, 29 ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 gludn]a
2016 r Plawo ośWiatowe (DzU z2al7r- poz,59) orazań,204us| ] pktl it]st,2Wzwążkużań

369pktlustawyzdnia14gludnia2016rPrzepisyWprowadzająceustawę-PrawoośWiatowe(DzU

z 2017

l

.

poz. 60)

zaEądza się, co następuje:
§1

W

postępowaniu rekrutacyjnym postępowaniu uzupe]n]ającynr na rok szkony 201712018 da

i

publ]cżnych przedszko
oddzia]óW przedsżkolnych W szkołach podstawowych szczegó]owe terrniny
dolo-,^,ła'] a cz/rroscIo(,esla zaląc7r k do 7arzadzea a,

§2

W

postępowaniu rekrutacyjnym postępowaniu uzupe]n ającym na rok szkony 2017l2a18 do
plrbljcżnych przedszkol i oddz ałóW przedszko nych W sżko]ach podstawowych obow]ązuią kryłel]a
] dokumenty niezbędne do ponłieldzen a iych kryterióW określone W uchwale Nr XX yV395/17 Rady
N,4

asta KnuróW ż dn a 15 utego 2017 r

§3
Wykonanie zarządzenia powlerżarn dyrektorow Mieiskiego centlum Edukaci W Knurowie

§4
Nadzór na Wykonan em zażądzenia pawierzań Zastępcy Prezydenia Mieśia KnulóW nadzorującemu
oswiaię

§5

Zaeądze|ie Wraz z treścą uchwały Wym en]onej W § 2 podlega podan u do publlcżne] Wiadonrośc
Wterm]ne do 15 kwietnia 2017 r przez ogłoszenie na stronach internetowych miasta KnuróW,
M ejskiego centlunr Edukac]j W Knulowie oraz pubicżnych przedszkolj ]szkó] podstawowych

§6
Zavądze|ie wchadz]

\N

zycie z dniem podp san a,

Zalączn k do Zalządzen a Nr .|.'.j
Prezydenia Miasta KnuróW
z dnia 9 malca 2017 l ,

llcetzall

Terminy po§tępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
pżedszkoli ioddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina KnuróW
na rok szkolny 20l7120l8

1,

2.

3

2
Skladanie deklaraci o kontyn u acji Wychowa nia

3

godz

Zlożenie Wniosku o puy]ęc]e do pżedsżkoa oddziału
prżedsżko nego W szko e pod§lawowe]Wraz
z dokumentam potrrierdzaiącym spelnien e pżez
kandydaia Waluików lUb kryteliów branych pod lwagę

w posieDowaniu rekruiacv nvm
Weryfkacja Wn iosków prze2 komjsje reklulacyjne

Podan]e pżeż kom się rekrutacyiną do pub czne]
f kowanych
] kandvdalów niezakwalif kowanvclr
PotWerdżen e pĘeż rodzca kandydaia Wo pżyjęc]a
w postacip semnego ośWadczenia

Wiadomośc sty kandydatóWzakwa

5

X

8 00

do qodz 8 00
6alca 2a17
godz 8,00

do 10 kwjetn a 2017

godz

ad 27

15 00

Podan e pzez korn s]ę lekrutacy]nądo pUb cznej
Wadomośc sty kandydatów przyjelych i kandydatćW

7.

sk]adanie WnioskóW o spożądżenie !zasadnienia

oodz

9

Z]ozenle do dyleklora pzedszkoa/ sżkoły podstawowej
odwolania od lożstrzygn ęc a kómisjircklutacyjne]
łyld-o,eqo p
-ż9sad nPr , od] o^y p?/ec a

a odrnowy

przyjęca

ser,\-

Rozstrzygi ęce przez dyrektola pżedsżko a./szkoły

podstawowei odwołania od rozśtżygnęcia komisji
rekrulacyjne] Wyrażonego W pisemnym Użasadnien u

godż 8,00

do 26.fa)a 2a17 r
godz, 15 00
ad 22 na)a 2QlT

godz.8,00

28 kwietnia 2017

ód 2 maja 2a17 r

godz 8.00

oodz

15 00
1a maja 20'17

godz, 8,00

l

9odz, 8,00

9odż,8,00

l

r

do 20

godż 8 00
.żefuca 2017

oodż, 15 00

l

go.1ż, 8,00

do 7 dniod dnia podania do publiczne]
adomóśc listy kandydatóW pźyjętych
i

Pżygoiowan e iWrydanie !żasadnien

l

do 31 nraia 2017 r
qodz, 15 00

15 00

W

8

ód 22.na)a 2a17 r

nalca 2017 l.

godz 8,00

do 15 maja 20]7
6

l

od 27

do 5

kandvdaiównieouvetvch
dn od datyżłożeniaWn osku

o sporządzenie uzasadn enia odmowy plży]ęcia

do 7 dniod termin! otżyrnan a pi§enrnego
uzasadnien a odrnowy przyjęcia
do 7

dn od dnia złożeniado dytektola odwołan a
od rozstżygn ęca korn s] lekruiacy]nej

