
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ
PO STĘPO]ilANIA U ZaPEŁNIAJĄC E GO D O PRZED SZKOLI

I ODDZIAŁOW PRZED SZKOLNYCH PROWAD ZONYCH PRZEZ
GMINĘ KOZMIN WIELKOPOLSKI

Data

Etap rekrut acjil czynność rodzicaod do

22lutego
20l7t.

28 lutego 20l7r. Z$oszenie deklaracj i przęz rodziców dzięcka
przyj ętego do danego przedszkol al oddzińu
przedszkolnego o kon§nuowaniu wychowania
przedszkolnego

Postępowanie rekrutacyjne do pnedszkoli i oddziałów przedszkolnych

l marca 20I7r. 24 marca20l7r

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli
oraz oddzińów przedszkolnych wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata waruŃów lub kryteriów
rekrutacvinvch

29 marca
20|7r.

30 marca 20l7r. Weryfi kacj a przez komisj ę rekrutacyj ną
wniosków i dokumentów

3I marca2Ol7t.

Podanie do publicznej wiadomo ści §rzez komisj ę
rekrutacyj ną listy kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanvch

3 kwietnia
2017r.

4 kwietnia
2017r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w postaci pisemnego
oświadczenia

5 kwietnia 20I7r.
Podanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę
rekrutacyj ną listy kandydatów przyjętych
i kandvdatów nieprzviętvch

P o st ęp ow ani e o dw oław cze

12 kwietnia
2017r.

Rodzic może wystąpió do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
orzviecia

18 kwietnia
2017r.

Sporządzenie uzasadni enia przez komisj ę
rekrutacyiną

25 kwietnia
20t7r.

Rodzic mozę wnieść do dyrektora
szkołylprzedszkolaodwołanieodrozstrzygnięcia
komisii rekrutacyinei.

28 kwietnia
2017r.

Rozpatrzenie odwołania rodzica od
rczstrzy gnięcia komi sj i rekrutacyj nej ptzez
dyrektora szkoły l pt zędszko la



postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów pnedszkolnych

6 kwietnia
20l7t.

7 kwietnia
20l7t.

SkładaniewnioskOw@
or az oddziałów przedszkolnych wt az z
dokumęntami potwierdzaj ącymi spełnienie przęz
kandydata warunków lub kryteriów

l1 kwietnia
20l7r.

13 kwietnia
20t7r.

Weryfikacj a ptzezkomiŚj ę rekrutacyjĘ
wniosków i dokumentów

4 maja20l7r.

Podanię do publiczne.j wiaa@
rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

5 maja 20l7r. 8 maja 20l7r.
Potwięrdzęnie ptzez rodzicakandydata wŃ
przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci

9 maja}}I7r.
Podanie do publiczne.j wiaaó@
rekrutacyjną listy kandydatów przyj ętych

9 maia20l7r.

ł:


