Zarządzenie Nr 1/2018
Proboszcza Parafii Świętej Rodziny w Mławie
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii
Świętej Rodziny w Mławie, dla którego organem prowadzącym jest Parafia
Świętej Rodziny w Mławie, w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), Proboszcz Parafii Świętej
Rodziny w Mławie zarządza, co następuje:
§1
Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus”
Parafii Świętej Rodziny w Mławie, dla których organem prowadzącym jest
Parafia Świętej Rodziny w Mławie, w roku szkolnym 2018/2019, określone
w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznego Przedszkola
„Dzieciątka Jezus” w Mławie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ks. Sławomir Kowalski
Proboszcz Parafii Świętej Rodziny

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 1/2018
Proboszcza Parafii Świętej Rodziny w Mławie
Z dnia 11 Stycznia 2018r.

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupełniającego do Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej
Rodziny w Mławie w roku szkolnym 2018/2019
Lp.
1.

Proces rekrutacji
Składanie pisemnych deklaracji
o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego przez dziecko
w roku szkolnym 2018/2019
w przedszkolu, w którym obecnie jest
dziecko.

Terminy

Informacje dla rodziców

od
29 Stycznia 2018r.
do
02 Luty 2018r.

Rodzice, którzy zamierzają zmienić
przedszkole nie składają deklaracji.

2.

Składanie Kart zgłoszenia dziecka do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od
09 Luty 2018r.
do
02 Marca 2018r.

Karty przyjęcia wraz z dokumentacją
potwierdzającą spełnianie wymagań
przyjmowane będą w sekretariacie
przedszkola.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o
których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
– Prawo Oświatowe.

Od
05 Marca 2018r.
do
07 Marca 2018r.

Praca komisji rekrutacyjnej.

4.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do danego przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia

6.

Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09 Marca 2018r.
do godz. 16.00
od
12 Marca 2018r.
do
14 Marca 2018r.
16 Marca 2018r.
do godz. 16.00

Dostępność informacji :
- tablice informacyjne dla rodziców
w przedszkolu
-strona internetowa przedszkola
Oświadczenia woli składane będą w
sekretariacie przedszkola.

Dostępność informacji:
- tablice informacyjne dla rodziców w
przedszkolu
- strona internetowa przedszkola

Procedura odwoławcza wg kolejności i terminów postępowania:
1.

Możliwość występowania do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka.

Wnioski przyjmowane będą w
sekretariacie przedszkola w terminie 7
dni od dnia ogłoszenia wyników
rekrutacji

2.

Uzasadnienie komisji w formie
pisemnej o przyczynach
odmowy przyjęcia dziecka
Możliwość występowania do dyrektora
przedszkola z odwołaniem od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Uzasadnienia komisji w terminie do 5 dni
od dnia złożenia pisma

3.

Wnioski przyjmowane będą w
sekretariacie przedszkola w terminie 7
dni od dnia otrzymania uzasadnienia
komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające rekrutację na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

1.

Podanie do publicznej
wiadomości informacji o liczbie
wolnych miejsc w przedszkolu

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do
przedszkola

3.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych w postępowaniu
uzupełniającym, o ile to postępowanie
będzie podjęte.
Zakończenie postępowania
uzupełniającego

4.

19 Marca 2018r.

od
20 Marca 2018r.
do
06 Kwietnia 2018r.
12 Kwietnia 2018r.
do godz. 16.00

Dostępność informacji:
- tablice informacyjne dla rodziców w
przedszkolu
- strona internetowa przedszkola
Wnioski przyjmowane będą
w sekretariacie przedszkola

Dostępność informacji:
- tablice informacyjne dla rodziców w
przedszkolu
-strona internetowa przedszkola

31 sierpnia 2018r.

Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji do końca sierpnia, przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie wg zasad określonych w ustawie.

Opracowała: Urszula Dobrowolska
Dnia 11-01-2018r.

