
Zarządzenie Nr 29/2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów 

z dnia 29.01.2016 roku 

 

W sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kunów. 

 

Na podstawie §14 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniajacego (Dz.u. z 2015 r., poz. 1942) zarządzam, co następuje: 

 

§1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 

składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Kunów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Kunów określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w 

terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i 

Gminy w Kunowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów 

z dnia 29.01.2016 roku 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 

dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kunów. 

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin 

postępowania 

uzupełniajacego 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami od 01.03.2016r. 

do 25.03.2016 r. 

od 26.04.2016r. 

do 29.04.2016r. 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie wraz z załącznikami 

 do 31.03.2016r.  do 06.05.2016r. 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

do 20.04.2016r.  do 24.05.2016r. 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

do przedszkola 

do 22.04.2016r.  do 27.05.2016r. 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjetych 

do 25.04.2016r. do 30.05.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Kunów 

z dnia 29.01 2016 roku 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 

dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kunów. 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin 

postępowania 

uzupełniajacego 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami od 01.04.2016r. 

do 15.04.2016r. 

od 13.05.2016r. 

do 16.05.2016r. 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie wraz z załącznikami 

do 20.04.2016r. do 18.05.2016r. 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

 do 04.05.2016r. do 08.06.2016r. 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

do pierwszej klasy 

do 09.05.2016r. do 10.06.2016r. 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjetych 

do 12.05.2016r. do 15.06.2016r. 

 

 

 

 


