
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sławno na rok szkolny 2015/2016 

 

Lp Proces rekrutacji Terminy Informacje dla rodziców 

1. 1)Składanie wniosków o przyjęcie 

do przedszkola 

2)Składanie dokumentów 

potwierdzających  spełnianie przez  

kandydata  kryteriów.  

od 

02 marca 2015r. 

do 

31 marca 2015r. 

Wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą 

spełnianie wymagań przyjmowane będą w 

kancelariach przedszkoli  w godzinach 9:00-15:00. 

4. 1) Analiza formalna złożonych wniosków i 

oświadczeń . 

2) Ustalenie wyników rekrutacji. 

 od 

1 kwietnia 2015r. 

do  

14 kwietnia 2015r. 

Praca komisji rekrutacyjnej. 

  

5. Podanie do publicznej wiadomości wyników 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

  

15 kwietnia  2015r. 

 

Dostępność informacji o godz.12:00 

- tablice informacyjne dla rodziców 

Procedura odwoławcza wg kolejności i terminów postępowania: 

1. Możliwość wystąpienia do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 

 

do 22 kwietnia 2015r 

do godz. 15:00 

 

Wnioski przyjmowane będą  w kancelariach przedszkoli  w 

godzinach 9:00-15:00 ( w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników rekrutacji) 

2. Uzasadnienie komisji w formie pisemnej o 

przyczynach    odmowy przyjęcia dziecka 

27 kwietnia  2015r. 

do godz. 15:00 

 

Uzasadnienia komisji ( terminie do 5 dni od dnia złożenia 

pisma) 

3. Możliwość wystąpienia do dyrektora  

przedszkola z odwołaniem 

 od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej 

 

04 maja 2015r. 

Do godz. 15.00 

  

Wnioski przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli   w 

godzinach 9:00-15:00( w terminie 7 dni od otrzymania 

uzasadnienia) 

4. Rozpatrywanie odwołań przez dyrektora 

przedszkola. 

 Do 11 maja 2015r . Rozstrzygnięcia dostarczane będą do wnioskodawców na 

adres wskazany we wniosku( w terminie 7 dni od otrzymania 

pisma). Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola 

służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od 

daty doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem dyrektora  



 
Postępowanie uzupełniające na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach 

( jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor  przedszkola  

przeprowadza postępowanie uzupełniające). 

 

 

1. Składanie wniosków o 

przyjęcie do przedszkola z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

 

 

od 

16 kwietnia 2015r. 

do 

06 maja 2015r. 

Wnioski przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli  

w godzinach 9:00-15:00. 

3. Opublikowanie list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, 

o ile to postępowanie będzie podjęte. 

  

13 maja 2015r. 

Dostępność informacji: 

- tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach. 

Procedura odwoławcza postępowania uzupełniającego: 

 

1. Możliwość wystąpienia do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 

 20  maja  2015r. Wnioski przyjmowane będą  w kancelariach przedszkoli  w 

godzinach 9:00-15:00 ( w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

wyników rekrutacji) 

2 Uzasadnienie komisji w formie pisemnej o 

przyczynach    odmowy przyjęcia dziecka 

25  maja 2015 r. Uzasadnienia komisji ( terminie do 5 dni od dnia złożenia 

pisma) 

3 Możliwość wystąpienia do dyrektora  

przedszkola z odwołaniem 

 od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej 

 

 

2  czerwca 2015r. Wnioski przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli   w 

godzinach 9:00-15:00( w terminie 7 dni od otrzymania 

uzasadnienia 

    

4. Rozpatrywanie odwołań przez dyrektora 

przedszkola. 

 

 

  

Do dnia 9  czerwca 2015r. 

Rozstrzygnięcia dostarczane będą do wnioskodawców na 

adres wskazany we wniosku( w terminie 7 dni od otrzymania 

pisma). Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola 

służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od 

daty doręczenia rozstrzygnięcia  za pośrednictwem dyrektora 

przedszkola 

 


