
Zarządzenie nr 547/2014
Burmistrza Wołczyna

z dnia 03 marca 2014 roku 

w sprawie uzgodnienia kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, terminów 
składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego oraz określenia wzoru wniosku o 

przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2014/15 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie  
oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 7) oraz art. 20v ustawy z 
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 256, poz. 2572, ze 
zm.) w związku z art.  6 ust.  3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Na  rok  szkolny  2014/15  uzgadniam  następujące  kryteria  przyjęcia  do  przedszkola  i  oddziałów 
przedszkolnych  w szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  gminę,  a  także  do  publicznego 
punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż  gmina,  i  wartości punktowe 
kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
1)  Kandydat  w  wieku  5  lub  6  lat  jest  obowiązany  do  odbycia  rocznego  przygotowania 
przedszkolnego - 4 punkty,
2). Zatrudnienie obojga rodziców (lub osoby samotnie wychowującej dziecko)  - 2 punkty,
3) Zatrudnienie jednego z rodziców – 1 punkt,
4) Rodzeństwo kandydata korzysta z usług danego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 1 punkt.

§ 2. 

1. Na rok szkolny 2014/15 uzgadniam następujące terminy postępowania i składania dokumentów:
1) w postępowaniu rekrutacyjnym:
a) przyjmowanie wniosków przez jednostki prowadzące wychowanie przedszkolne – od 11 do 25 
marca 2014 roku włącznie,
b)  ustalenie  wyników  postępowania  rekrutacyjnego  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 09 kwietnia 2014 roku 
włącznie,
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych – do 11 kwietnia 2014 roku włącznie,                                                                               
d) złożenie przez dyrektorów jednostek prowadzących postępowanie rekrutacyjne  informacji o 
nieprzyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego dziecka w wieku 5 lub 6 lat podlegającego 
obowiązkowi odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego – do 11 kwietnia 2014 roku 
włącznie,                                                                                                                                                   
e) postępowanie rekrutacyjne z udziałem dzieci podlegających obowiazkowi rocznego 
przygotowania przedszkolnego, którym Burmistrz Wołczyna wskazał dana jednostkę wychowania 
przedszkolnego jako mogącą przyjąć kandydata. – od 16 kwietnia 2014 r.,                                            
f) zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 30 kwietnia 2014 r.

2) w postępowaniu uzupełniającym:



a) przyjmowanie wniosków przez jednostki prowadzące wychowanie przedszkolne – od 26 do 30 
maja 2014 roku włącznie,
b)  ustalenie  wyników  postępowania  uzupełniającego  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 04 czerwca 2014 roku 
włącznie,
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych – do 06 czerwca 2014 roku włącznie,                                                                                
d) złożenie przez dyrektorów jednostek prowadzących postępowanie rekrutacyjne  informacji o 
nieprzyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego dziecka w wieku 5 lub 6 lat, podlegającego 
obowiązkowi odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego – do  06 czerwca 2014 roku 
włącznie,                                                                                                                                                   
e) postępowanie rekrutacyjne z udziałem dzieci podlegających obowiazkowi rocznego 
przygotowania przedszkolnego, którym Burmistrz Wołczyna wskazał dana jednostkę wychowania 
przedszkolnego jako mogącą przyjąć kandydata. – od 16 czerwca 2014 r.,                                            
f) zakończenie postępowania uzupełniającego – 30 czerwca 2014 r.

§ 3. 

1. Określam wzór wniosku o przyjęcie  w roku szkolonym 2014/15 do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Burmistrz  Wołczyna 
                                                                                                    mgr Jan Leszek Wiącek

                  


