Zarządzenie Nr2/2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu
z dnia 25 lutego 2015r.
w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania
dokumentów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016.
Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) oraz
Protokołu uzgodnień z Prezydentem Miasta Zgierza z dnia 23.02.2015 r.
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się niżej wymienione terminy postępowania rekrutacyjnego i składania
dokumentów:
1) termin składania wniosków wraz z załącznikami – od 09 marca do 20 marca
2015 r.;
2) posiedzenia komisji rekrutacyjnej /analiza dokumentów, żądanie dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, rozpatrywanie
wniosków/ - od 23 marca do 17 kwietnia 2015 r.;
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola – 21 kwietnia 2015 r. o
godz. 800;
4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do przedszkola,
w którym dziecko zostało zakwalifikowane – do 23 kwietnia 2015 r./brak
potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/;
5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do przedszkola – 27 kwietnia 2015 r.;
6) składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 7 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych;
7) przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 dni od daty
złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
8) składanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 7 dni od
otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia;
9) rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 7 dni od
dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego, na rok szkolny 2015/2016.
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