
Zarządzenie Nr 1053/2017 

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 02.03.2017 r. 

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry  

na rok szkolny 2017/2018 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz § 68 ust. 1 

załącznika do Zarządzenia Nr 324/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.09.2015 r. 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach  

 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 

zarządza: 

 

§ 1 

 

Określić na rok szkolny 2017/2018, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry: 

 

Lp. Etap rekrutacji/czynność rodzica 

Termin 

 w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

 w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. złoŜenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

1 – 15 kwietnia 2017 r. 15 – 22 maja 2017 r. 

2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola i 

dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 24 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. 

3. podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

28 kwietnia 2017 r. 8 czerwca 2017 r. 

4. potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia do przedszkola w postaci 

pisemnego oświadczenia 

do 9 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r. 

5. podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

12 maja 2017 r. 22 czerwca 2017 r. 

 

 



§ 2 

 

1.  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu, Turystyki 

i Zdrowia oraz dyrektorom przedszkoli i zespołów szkolno-przedszkolnych. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Z-ca Burmistrza Miasta ds. Społecznych. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

     wz. Burmistrza Miasta 

(-) Piotr SKRABACZEWSKI 

      Zastępca Burmistrza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


