TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKIETNICY
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
l.p.

Terminy

Rodzaj zadania

1.

od 16 lutego (poniedziałek)
do 27 lutego (piątek)

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w danym przedszkolu /oddziale przedszkolnym w danej szkole na rok szkolny
2015/2016.

2.

od 2 marca (poniedziałek)
do 31 marca (wtorek)

Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz dodatkowych dokumentów
wynikających z kryteriów zapisanych w art. 20 c ust.1, 2, 4 Ustawy z dnia 7
września 1991r o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).

3.

od 1 kwietnia (środa)
do 8 kwietnia (środa)

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.

9 kwietnia (czwartek)
godz.12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych
(imię i nazwisko w porządku alfabetycznym) z dopiskiem
„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”.

5.

od 10 kwietnia (piątek)
do 24 kwietnia (piątek)

Przyjmowanie dzieci na wolne miejsca

6.

27 kwietnia (poniedziałek)
godz.12.00

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych – imię
i nazwisko w porządku alfabetycznym wraz z podaniem najniższej liczby punktów
uprawniającej do przyjęcia.
Listy winny być podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz
zawierać daty podania do publicznej wiadomości.

7.

7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły

Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do przedszkola.

8.

do 5 dni od dnia złożenia
wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia

Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia do przedszkola.

9.

do 7 dni od terminu
otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy
przyjęcia

10.

11.

12.

Możliwość złożenia, do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do
przedszkola
Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu
administracyjnego

od 18 maja (poniedziałek)
do 29 maja (piątek)
do 28 sierpnia (piątek)

Zawarcie umów między rodzicami a Fundacją na korzystanie z usług przedszkola
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

