
Zarządzenie Nr Or.0050.27.2017 
Burmistrza Miasta Wisła 
z dnia 9 lutego 2017 r. 

 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła  

 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1 i 
art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) 
 
  

Burmistrz Miasta Wisła zarządza: 
 
 

§1 
 

1. Określić terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła, jak w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 15 
lutego 2017 r. 

 
 

§2 
 

Wykonanie zarządzenia powierzyć p.o. dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – 
Administracyjnego Szkół w Wiśle oraz dyrektorom przedszkoli i szkół, w których funkcjonują 
oddziały przedszkolne. 
 

 
§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr Or.0050.27.2017 

z dnia 9 lutego 2017 r.  
 
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła 
 

L.p. Rodzaj czynności 
Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 
Składanie wniosków o przyjęcie do 

przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej 

od 1 marca do 
31 marca 

od 28 kwietnia 
do 12 maja 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej 

do 7 kwietnia do 19 maja 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

21 kwietnia  5 czerwca 

4.  

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

27 kwietnia 12 czerwca 

 
 
 
      Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła 


