
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich przedszkoli  

na rok 2017/2018. 

Burmistrz Brzegu zgodnie z art. 204 ust. 1  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) podaje do 

publicznej wiadomości terminy związane z naborem na rok szkolny 2017/2018 do brzeskich przedszkoli. W przypadku gdy przedszkole dysponować będzie wolnymi 

miejscami przedstawiam harmonogram przeprowadzenia naboru uzupełniającego. 

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

18.04.2017 godz.8.00 28.04.2017 godz.15.00 

2. 
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola i dokumentów 
potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

18.04.2017 godz.8.00 19.05.2017 godz.15.00 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

24.05.2017 godz.8.00 

4. 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

24.05.2017 godz.8.00 30.05.2017 godz.15.00 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 

31.05.2017 godz.8.00 

6. 
Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

05.06.2017 godz.8.00 09.06.2017 godz.15.00 

7. 
Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 
przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

05.06.2017 godz. 8.00 29.06.2017 godz. 15.00 

8. 
Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym 

03.07.2017 godz.8.00 

9. 
Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

03.07.2017 godz.8.00 06.07.2017 godz.15.00 

10. 
Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 
uzupełniającym 

07.07.2017 godz.12.00 

 



 


