
Zarządzenie Nr 0050.13.2016
WÓJTA GMINY MIRZEC

z dnia 5 lutego 2016 r.

w sprawie: lista lenia harmol/ogramll cZYl/I/Ości II' postępowaniII rekrutacyjl/ym oraz
postępowal/illllZllpełniajqcyml/a rok szkoluy 2016/2017 do przedszkoli ioddziałów
przedszkolnych II' szkołach podstawOliJ'ch prowadzol/ych przez Gmil/ę Mirzec

Na podstawie art. 30 liSt.I liS/Oli)' z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz.
1515. z późn. Z1l1.). S 14 liSt2 i5rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobll przeliczania
na punkty poszczególnych kryteriów uu'zg/ędnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych
zadaJ) komisji rekrutacyjnej, szczegó{owego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
araz postępowania IIzllpełniającego ( Dz. U. z 2015r. poz. 1942)

zarządzam co następuje:

~ 1. Ustala się harmonogram czynnoscl w postępowaniu rekrutacyjnym
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych, dla J...1órychorganem prowadzącym jest Gmina Mirzec zgodnie z Tabelą
stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

~ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół
prowadzonych przez Gminę Mirzec oraz Kierownikowi ZOEASiP w Mircu.

przedszkoli

~ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Mircu, szkół i przedszkoli na terenie
gminy Mirzec oraz publikację na stronie internetowej.

Nyznaczony d pełni nla funKCJi
Weta n ~ l,jrzec



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.13.2016
WÓJTA GMINY MIRZEC

z dnia 5 lutego 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez

gminę Mirzec na rok szkolny 2016/2017

I Termin

I Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu w postępowania
I

rekrutacyjnym uzupełniającym
eładanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
jazz dokumentami potwierdzającymi

l. !Spełnienie przez kandydata warunków lub 1-31 marca br. 16-19 sierpnia br.

I
,
!kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
hkrutacyjnym

2. jWeryfikacja przez komisję rekrutacyjną 4- I5 h"ietnia br. 22-24 sierpnia br., >,wnioskówo przyjęcie do przedszkola
i tOdanie do publicznej wiadomości

, , rzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 25 kwietnia br. 25 sierpnia br.~. jzal'walifikowanych i kandydatów
]niezakwali fikowan ych

I 4. rotwierdzenie przez rodzica kandydata woli 25-29 kwietnia br. 26-29 sierpnia br.przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości

5. jrrzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 4 maja br. 30 sierpnia br.
przyjętych i kandydatów nieprz)jętych

", rzna:L~~~'. do '}ełnie, ,ja funkCjI
V\'oJla Gr" ''ł M zec
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