
Zarządzenie nr 61/2015
Burmistrza Wołczyna

z dnia 24 marca 2015 roku 

w sprawie uzgodnienia terminów postępowania rekrutacyjnego w wychowaniu przedszkolnym, 
terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego oraz określenia wzoru 

wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2015/16 

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w brzmieniu 
nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw ( Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 811), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 
roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dziennik Ustaw z 2013 
roku,  poz.  827, ze zm.),  oraz art.  20v ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie  oświaty 
(Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 256, poz. 2572, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1.  Uzgadniam  następujące  terminy  postępowania  i  składania  dokumentów  w  postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/16:

1)  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  przedszkola,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego:
a) przyjmowanie wniosków przez jednostki prowadzące wychowanie przedszkolne – od 07 do 14 
kwietnia 2015 roku włącznie;
b)  ustalenie  wyników  postępowania  rekrutacyjnego  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 17 kwietnia 2015 roku 
włącznie;
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych – do 22 kwietnia 2015 roku włącznie;                                                                               
d) złożenie Burmistrzowi przez dyrektorów jednostek prowadzących postępowanie rekrutacyjne  
informacji o liczbie wolnych miejsc – do 27 kwietnia 2015 roku włącznie;

2) w postępowaniu uzupełniającym:
a) przyjmowanie wniosków przez jednostki prowadzące wychowanie przedszkolne – od 25 do 29 
maja 2015 roku włącznie;
b)  ustalenie  wyników  postępowania  uzupełniającego  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 08 czerwca 2015 roku 
włącznie;
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych – do 15 czerwca 2015 roku włącznie.

2. Dyrektorzy jednostek oświatowych działąjących na terenie gminy, prowadzących postępowanie 
rekrutacyjne, składają Burmistrzowi Wołczyna informację o nieprzyjęciu do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego  lub  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  dziecka,  któremu  gmina  ma 
obowiązek zapewnić możliwość spełniania obowiazku rocznego przygotowania przedszkolnego lub 
możliwość  realizowania  wychowania  przedszkolnego,  w  terminie  określonym  w  §  3  ust.  1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania 
gminom  dotacji  celowej  z  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadań  w  zakresie  wychowania 
przedszkolnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 956). 



§ 2. 

1.  Określam wzór  wniosku o  przyjęcie  w roku szkolnym 2015/16  do przedszkola  lub  oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz  Wołczyna 
                                                                                       mgr Jan Leszek Wiącek

                  


