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Zalqcznik Nr I do Regulaminu relirutacji 
do pwiktOw przedszkolnych prowadzonych 
przez Gminç Leoncin 

Harmonogram postçpowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 

Elementy procedury od dnia do dnia Uwagi 

Ogloszenie WOjta Gminy o terminie rozpoczçcia 18.02.2016 r. 
rekrutacji 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

Skiadanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 15.03.2016 TO 7 dni przed terminem rozpoczçcia postçpowania 
przedszkolnego na kolejny rok szkolny w punkcie rekrutacyjnego 
przedszkolnym, do ktOrego uczçszcza dziecko 

Postçpowanie rekrutacyjne do punktOw przedszkolnych 

Przyjmowanie wnioskOw o przyjecie do punktOw 22.03.2016 TO 05.04.2016 r. Wydawanie/przyjmowanie wnioskOw wraz z 
przedszkolnych wraz z dokumentami i zalcznikami 
owiadczeniami 

Spotkanie rodzicOw zainteresowanych objcciem 16.04.20 16 r. Spotkania odbqdq sic w Zespole Szkól w Leoncinie 
ich dzieci wychowaniem przedszkolnym i Zespole Szkót w Glusku o godz. 9.00 

Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych 06.04.2016 r. 08.04.2016 r. Komisjç Rekrutacyjnq powoluj4 I wyznaczaj 
termin ich posiedzenia Kierownicy PunktOw 
Przedszkolnych 

Podanie do publicznej wiadomoci listy dzieci 12.04.2016 r. Wyniki postçpowania rekrutacyjnego podane do 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych publicznej wiadomoci w formie listy 

Obowizek potwierdzenia przez rodzicôw wyboru 12.04.20 16 r. 14.04.20 16 r. Potwierdzenie w forniie pisemnej 
konkretnego punktu przedszkolnego 

Podanie do publicznej wiadomoci listy dzieci 2 1.04.2016 r. Komisje Rekrutacyjne podajq do publicznej 
przyjçtych I listy rezerwowej wiadomoci listy kandydatOw przyjçtych i listy 

rezerwowe do poszczegolnych punktOw 
przedszkolnych 

Postçpowanie odwotawcze 

Rozpoczccie procedury odwolawczej 22.04.2016 r. 

Mo2Iiwoó skiadania do Komisji Rekrutacyjnej W terminie 7 dni od podania do publicznej 
przez rodzicOw wnioskOw o uzasadnienie odmowy wiadomoci listy dzieci przyjçtych i listy 
przyjçcia dziecka do punktu przedszkolnego rezerwowej do punktOw przedszkolnych 

Sporzdzanie uzasadnienia przez Komisje Uzasadnienie sporzdza sic w terminie 5 dni od dnia 
Rekrutacyjne na wniosek rodzica wystepienia przez rodzica kandydata z wnioskiem 

MoIiwoO skiadania przez rodziców odwolañ od Rodzic dziecka mo2e wnieó do Kierownika Punktu 
rozstrzygniçcia Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkolnego odwolanie od rozstrzygniçcia 
Kierownika Punktu Przedszkolnego Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

otrzymania uzasadnienia 

Rozpatrywanie przez Kierownika Punktu Kierownik Punktu Przedszkolnego rozpatruje 
Przedszkolnego odwolañ - wydawanie odwolanie w terminie 7 dni od dnia otrzyniania 
rozstrzygniçó odwolania 

Umowy z Kierownikami Punktów Przedszkolnych 

Podpisywanie umOw z Kierownikami Punktów 01.08.20 16 r. Rodzice sq zobowizani podpisaá umowç z 
Przedszkolnych na gwiadezenie uslug Kierownikiem Punktu Przedszkolnego na 

wiadczenie uslug. Niepodpisanie umowy w 
wyznaczonym terminie jest rOwnoznaczne z 
rezygnacjq z miejsca w Punkcie Przedszkolnym 

Postçpowanie uzupelniajce 

Kierownik Punktu Przedszkolnego przeprowadza 1.07.2016 r. 31.08.2016 r. Jeeli p0 przeprowadzeniu postçpowania 
postpowanie uzupelniajce rekrutacyjnego punkt przedszkolny nadal dysponuje 

wolnymi miejscami Kierownik Punktu 
Przedszkolnego przeprowadza postçpowanie 
uzupelniajce 
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