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ZARZĄDZENIE nr 2/2019 
Dyrektora  

Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu 
z dnia 21 I 2019 r. 

 

w sprawie: 

powołania komisji rekrutacyjnej  

do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

do Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu 

 
 
Na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 

późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. poz. 610). 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Skład komisji rekrutacyjnej 

1. Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie: 

1) Renata Kwiecień 

2) Ewa Dobrodziej 

3) Katarzyna Siczek 

do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola 

Publicznego nr 13 w Radomiu na rok szkolny 2019/20 

2. Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w 

tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

3. Wyznaczam przewodniczącego komisji rekrutacyjnej p. Katarzynę 

Siczek. 

 

§ 2 

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej 

1. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący 

komisji. 
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2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji 

zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do 

nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji. 

3. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji 

bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do 

nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych 

rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska 

przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a 

także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.  

6. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

7. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego załącza się listy kandydatów. 

 

§ 3 

Zadania komisji 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku 

których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do przedszkola, w tym 

zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym. 

2. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w 

art. 150 ust. 7 ustawy –Prawo oświatowe /Przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego, lub może zwrócić się do  prezydenta miasta właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent 

miasta  potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni./ 

3. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym 

kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub 

postępowania uzupełniającego. 

4. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, 

5. Sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,  

6. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
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§ 4 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego, odwołanie od rozstrzygnięć komisji. 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej 

wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do 

przedszkola. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do  przedszkola,  jeżeli w 

wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany 

oraz złożył wymagane dokumenty.  

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera 

imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub 

informację o liczbie wolnych miejsc.  

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. 

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 

kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 

przyjęcia.  

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, 

jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej 

podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata  

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.  

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica kandydata  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora  przedszkola  odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia.  

9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  przedszkola służy 

skarga do sądu administracyjnego. 

10. Listy, o których mowa w ust.1 i 3, podane do publicznej wiadomości, są 

publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których 

mowa w ust. 6-8, w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu 

uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym. 
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§ 5 

Postępowanie uzupełniające 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza 

postępowanie uzupełniające.  

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest 

przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  

3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 6 

Przechowywanie danych osobowych kandydatów  

i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 

korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu .  

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez 

okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola  została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

§ 7 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

Dyrektor  

Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu 

Ewa Bator 
 

 

 


