
ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050. 13.2021
Burmistrza Praszki

z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na
terenie gminy Praszka.

Na podstawie art. 154 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia· 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 poz. 919 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedszkole, które po otrzymaniu od rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu czy też oddziale przedszkolnym w szkole podstawowe],
nadal posiada wolne miejsca - przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów
zamieszkałych na obszarze gminy Praszka.

2. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, przedszkole lub
oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami to
przeprowadza się postępowanie uzupełniające. W pozstępowaniu uzupełniającym, o
przyjęcie dziecka do przedszkola mogą ubiegać się rodzice dziecka spoza Gminy Praszka.

3. Rada Miejska w Praszce uchwałą Nr 177fXXV/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. określiła
kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej na terenie gminy Praszka..

§2

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola i dyrektorowi szkoły
podstawowej, w której są oddziały przedszkolne.

§4

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskiego w Praszce
i na tablicy ogłoszeń w przedszkolach i szkołach, w których są oddziały przedszkolne.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr Or. 0050.14.2020 Burmistrza Praszki z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznego

przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy

Praszka.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0050.13.2021
Burmistrza Praszki z dnia 26 stycznia 2021 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAK.ŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO

PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH I PUBLICZNYCH INNNYCH FORM WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO
Termin w Termin w 

Lp. Rodzaj czynności postępowaniu postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym

i 1 2 3 4
I I. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, 01.03.2021 do 08.06.2021 doI
i 15.03.2021 16.06.2021I oddziału przedszkolnego wpublicznej szkole podstawowej lub II II Ipublicznych innych form wychowania przedszkolnego wraz z

1''

I
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniuI

ł
rekrutacyjnym

2. Weryfikacja przezkomisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 16.03.2021 do 17.06.2021
i do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 02.04.2021 do 24.06.2021
I podstawowej lub publicznej innej formy wychowania'
I

' przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie;

I przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
I

! w postępowaniu rekrutacyjnym,

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 08.04.2021 25.06.2021
! I listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
'I :
' niezakwalifikowanych'

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 09.04.2021 do 28.06.2021 do
postaci pisemnego oświadczenia 16.04.2021 02.07.2021

i
I

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 23.04.2021 06.07.2021I
I

' listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6. Listy, o których mowa w poz. 3 i 5, podane do publicznej do do:

wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia 07.06.2021 16.08.2021:
I

'i terminów, o których mowa w art. 158 ust. 6~8 ustawy z dnia 14''I
I 'grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019, poz. 1148;

'I tj. ze zm.). II
l-

Praszka, dnia 26 stycznia 2021


