
ZARZ1\DZENIE NR 4/2016 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 26 stycznia 2016 roku 

w sprawie 	 harmonogramu czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz 

post~powaniu uzupelniaj~cym do przedszkola i oddzialu przedszkolnego 

w szkole podstawowej, dla ktorych organem prowadz~cym jest Gmina 

Nowe Miasto na rok szkolny 2016/2017 

Na podstawie §14 ust. 2 Rozporz~dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczeg6lnych kryteri6w 

uwzglt(dnianych w postt(powaniu rekrutacyjnym, skladu i szczeg610wych zadan komisji 

rekrutacyjnej, szczeg61owego trybu i termin6w przeprowadzania postt(powania rekrutacyjnego 

oraz postt(powania uzupelniaj~cego (Dz. U. z 20 15r. poz. 1942) zar~dzam, co nastt(puje: 

§1 

Ustalam nastt(puj~cy hannonogram czynnosci w postt(powaniu rekrutacyjnym oraz 

uzupelniaj~cym do przedszkoli, dla kt6rych organem prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto 

na rok szkolny 2016/2017, stanowi~cy Zalqcznik do niniejszego zarz~dzenia. 

§2 
Wykonanie zarz~dzenia powlerzam dyrektorowi Przedszkola Samorz~dowego im. Misia 

Uszatka w Nowym Miescie oraz dyrektorowi Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim. 

§3 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Rodzaj czynnosci Lp. 

Ztozenie wniosku 0 przyjt(cie do 

przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzaj~cymi spemianie przez 
1. 

kandydata warunk6w lub kryteri6w 

branych pod uwagt( w postt(powaniu 

rekrutacyj nym 

Weryfikacja przez komisjt( rekrutacyjn~ 

wniosk6w 0 przyjt(cie do przedszkola 

i dokument6w potwierdzaj~cych 

spelnianie przez kandydata warunk6w 

lub kryteri6w branych pod uwagt( w 

postt(powaniu rekrutacyjnym, w tym 2. 

dokonanie przez przewodnicz~cego 

komisji rekrutacyjnej czynnosci 

zwi~nych z potwierdzeniem 

okolicznosci zawartych 

w oswiadczeniach 

Podanie do publicznej wiadomosci przez 

komisjt( rekrutacyjn~ listy kandydat6w 
3. 

zakwalifikowanych i kandydat6w 

niezakwal ifikowanych 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjt(cia w postaci pisemnego 4. 
oswiadczenia 

Podanie do publicznej wiadomosci przez 

komisjt( rekrutacyjn~ listy kandydat6w 5. 

przyjt(tych i kandydat6w nieprzyjt(tych 

Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 412016 

Wajta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 26 stycznia 2016 roku 

Termin w post~powaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w post~powaniu 
uzupelniaj~cym 

od 18 kwietnia 2016 roku od 01 marca 2016 roku 

do 29 kwietnia 2016 ro Ldo 25 marca 2016 roku 

do 04 maja 2016 rokudo 31 marca 2016 roku 

05 kwietnia 2016 roku 09 maja 2016 roku 

od 06 kwietnia 2016 roku od 10 maja 2016 roku 

do 12 maja 2016 rokudo 08 kwietnia 2016 roku 

12 kwietn ia 2016 roku 13 maja 2016 roku 


