
* LJRZAD GMINY LPONCIN 
06-155 Leonoin, uL PartyzantOW 3 
fHP 531-13-59-622, REGON 000538981 

	
Za{qcznik Nr 1 do Zarzdzenia nr 10/2018 

e1.x 022 785-65-82 (85). 022 785-56-fl' 
	

WOjta Gminy Leoncin z dnia 29 stycznia 2018 r. 

HARMONOGRAM POSTPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUNKTOW PRZEDSZKOLNYCH 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

ELEMENTY PROCEDURY OD DNIA DO DNIA UWAGI 

Ogoszenie przez Wójta Gminy Zgodnie z art. 154 ust. 1 Ustawy z dnia 

harmonogramu postpowania - 31.01.2018 14grudnia2016Prawoowiatowe 

rekrutacyjnego  (Dz. U. z 2017 Paz. 59 z p6in. zm.) 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 
7 dni przed terminem rozpoczcia postpowania 

Skadanie deklaracji o kontynuowa flU 
01.03.2018 12.03.2018 

rekrutacyjnego; formularz deklaracji dostpny 

wychowania przedszkolnego na stronie internetowej Gminy Leoncin oraz w 
siedzibie Punktów Przedszkolnych 

POSTPOWANIE_REKRUTACYJNE  

16.03.2018 godzina 17.00 - w siedzibie 

Spotkania informacyjne dia rodziców Szkoty Podstawowej w GUSkU Przekazanie unformacji dotyczcych dziataInoci 

w punktach przedszkolnych 
punktów przedszkolnych, postpowania 
rekrutacyjnego, wydawanie formularzy 19.03.2018 godzina 17.00 - w siedzibie 

Szko{y Podstawowej w Leoncinie 

Sk{adanie kompletnych wniosków 0 
Formularz wniosku dostpny na stronie 

przyjcie do punktów przedszkolnych 
19.03.2018 04.04.2018 internetowej Gminy Leoncin oraz w siedzibie 

 Punktów Przedszkolnych 

Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych 05.04.2018 06.04.2018 

Podanie do publicznej wiadomoci listy 

dzieci zakwalifikowanych I 09.04.2018 

niezakwalifikowanych  

Obowiqzek potwierdzenia przez 

rodziców wyboru punktu 10.04.2018 11.04.2018 
Potwierdzenie w formie pisemnej lub 
telefonicznej 

przedszkolnego  

Podanie do publicznej wiadomoci listy 

dzieci przyjtych I nieprzyjtych  
12.04.2018 

POSTPOWANIE ODWOLAWCZE  

Rozpoczcie procedury odwo{awczej 13.04.2018 

Moiliwok z(oenia wniosku do Komisji I 
Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy - I 	19.04.2018 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomoci listy dzieci przyjtych i nieprzyjtych 

przyjcia dziecka  

Sporzdzanie uzasadnienia przez - Wterminie 5 dni ad dnia wystpienia przez 

Komisje Rekrutacyjne rodzica z wnioskiem o uzasadnienie 

Moiliwok sktadania odwotania do 

Kierownika Punktu Przedszkolnego od - 
W terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia Komisji Rekrutacyjnej 

 rozstrzygnicia Komisji Rekrutacyjnej 

Rozpatrywanie przez Kierownika 

Punktu Przedszkolnego z{o±onego - W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwofania 

odwoania - wydawanie rozstrzygniqd  

PODPISYWANIE UMOW  

Podpisywanie umów z Kierownikami 
Rodzice sq zobowizani podpisa6 umowQ z 
Kierownikiem Punktu Przedszkolnego na 

Punktów Przedszkolnych na - 29.06.2018 wiadczenieusfug;niepodpisanieumowyw 

wiadczenie us{ug wyznaczonym terminie jest równoznaczne z  
rezygnacjq z miejsca w Punkcie Przedszkolnym 

POSTPOWANIE UZUPEt.NIAJ4CE  
Jezeli pa przeprowadzeniu postpowania 

Kierownik Punktu Przedszkolnego rekrutacyjnego punkt przedszkolny nadal 
przeprowadza postpowanie 02.07.2018 31.08.2018 dysponuje wolnymi miejscami Kierownik Punktu 

UZU petniajqce Przedszkolnego przeprowadza postpowanie 
uzupefniajce 

WOJT MINV 

Adam MiroAa\ Krawczgk 



IN FORMACJA 

Wójt Gminy Leoncin oglasza nabór dzieci w wieku od 3 do 5 lat do Punktów Przedszkolnych na rok 

szkolriy 2018/2019: 

1. ANULKA z siedzibq w Leoncinie, ul. Isaaca Bashevisa Singera 3 

2. JACEK I AGATKA WESOt.A I TWORCZA GROMADRA z siedzib w Leoncinie, ul. Isaaca Bashevisa 

Singera 3 

3. ADM I OLA IDi DO PRZEDSZKOLA z siedzibq w Nowych Grochalach 40 

Postpowanie rekrutacyjne bdzie siq odbywat od 19 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. 

na podstawie zoonych przez rodziców dzieci: 

1. Wniosków o przyjçcie dziecka do punktu przedszkolnego - dotyczy rod ziców ubiegajqcych si 

o przyjcie dziecka p0 raz pierwszy do punktu przedszkolnego - kompletne wnioski bdq 

przyjmowane przez punkty przedszkolne od 19 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. 

w godzinach pracy placówek 

2. Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego - dotyczy rodzicOw dzieci ju 
uczszczajqcych do punktów przedszkolnych - deklaracje naIey zto2y6 w terminie 7 dni 

poprzedzajcych termin rozpoczcia rekrutacji tj. do 12 marca 2018 r. w punkcie 

przedszkolnym, w którym dziecko realizuje wychowanie przedszkotne 

Formularze (wniosku o przyjcie dziecka do punktu przedszkolnego, deklaracji kontynuowania 

wychowania przedszkolnego, owiadczer) dostpne sq na stronie internetowej UrzQdu Gminy Leoncin 

www.Ieoncin.pl  oraz w siedzibie Punktów Przedszkolnych. 

Na stronie interrietowej Gminy udostpniony jest Regulamin rekrutacji dzieci do punktów 
przedszkolnych, których organem prowadzqcym jest Gmina Leoncin oraz szczegOtowy harmono gram 
postçpowania rekrutacyjnego. 

Spotkanie informacyjne dia zainteresowanych rodzicOw odbd si: 

1. 16 marca 2018 (pitek) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Glusku z siedzib w Nowych 

G roch ala ch 

2. 19 marca 2018 (poniedziafek) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Leoncinie przy 

ul. Isaaca Bashevisa Singera 3 

lnformacja o wynikach rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomoci 12 kwietnia 2018 r. 

WOJT MINV 

Adam Miros/a\ Krart,czak 


