
Zarządzenie Nr 24/MZJOś/2016 
Prezydenta Miasta Knurów 
z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 
 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Knurów 
 
 
Na podstawie § 14 ust. 2 oraz załącznika nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942) 
 

zarządza się, co następuje: 
 

§  1 
 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych szczegółowe 
terminy dokonywania czynności określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych szczegółowe terminy dokonywania czynności 
określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§  2 
 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują 
kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale 
Nr XVI/206/15 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2015 r.  

 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria i dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr XVII/224/2016 Rady Miasta Knurów z dnia 
27 stycznia 2016 r. 

§  3 
 
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych 
w Knurowie. 

§  4 
 
Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Piotrowi Surówce. 
 

§  5 
 
Zarządzenie wraz z treścią uchwał wymienionych w § 2 podlegają podaniu do publicznej wiadomości 
w terminie do 31 stycznia 2016 r., przez ogłoszenie na stronach internetowych miasta Knurów, 
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie oraz publicznych przedszkoli i szkół 
podstawowych w Knurowie. 

§  6 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/MZJOś/2016  
Prezydenta Miasta Knurów 
z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Knurów  
na rok szkolny 2016/2017 

 
 
Lp. Rodzaj czynności Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 2. 3. 4. 
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania 

przedszkolnego 
od 22 lutego 2016 r. 

godz. 8,00 
do 3 marca 2016 r. 

godz. 15,00 

 
X 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 10 marca 2016 r. 
 godz. 8,00 

do 25 marca 2016 r. 
godz. 15,00 

od 09 maja 2016 r. 
 godz. 8,00 

do 13 maja 2016 r. 
godz. 15,00 

3. Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjne  od 10 marca 2016 r. 
 godz. 8,00 

do 31 marca 2016 r. 
godz. 15,00 

od 09 maja 2016 r. 
 godz. 8,00 

do 18 maja 2016 r. 
godz. 15,00 

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

22 kwietnia 2016 r. 
godz. 8,00 

01 czerwca 2016 r. 
godz. 8,00 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia 

od 22 kwietnia 2016 r. 
 godz. 8,00 

do 02 maja 2016 r. 
godz. 15,00 

01 czerwca 2016 r. 
godz. 8,00 

do 06 czerwca 2016 r. 
godz. 15,00 

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

05 maja 2016 r. 
 godz. 8,00 

08 czerwca 2016 r. 
godz. 15,00 

7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

9. Złożenie do dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoly 
podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 



 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/MZJOś/2016  
Prezydenta Miasta Knurów 
z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów  
na rok szkolny 2016/2017 

 
 
Lp. Rodzaj czynności Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 2. 3. 4. 
1. Złożenie wniosku o kontynuacji nauki w klasie pierwszej 

(dotyczy dzieci ur. w roku 2009, które w roku szkolnym 
2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej) 

od 22 lutego 2016 r. 
godz. 8,00 

do 31 marca 2016 r. 
godz. 15,00 

 
X 

2. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej zamieszkałego 
w obwodzie szkoły podstawowej 

od 22 lutego 2016 r. 
godz. 8,00 

do 31 marca 2016 r. 
godz. 15,00 

X 

3. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 4 kwietnia 2016 r. 
 godz. 8,00 

do 18 kwietnia 2016 r. 
godz. 15,00 

od 23 maja 2016 r. 
godz. 8,00 

do 27 maja 2016 r. 
godz. 15,00 

4. Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjne  od 19 kwietnia 2016 r. 
 godz. 8,00 

do 22 kwietnia 2016 r. 
godz. 15,00 

od 27 maja 2016 r. 
godz. 15,00 

do 2 czerwca 2016 r. 
godz. 15,00 

5. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

16 maja 2016 r. 
 godz. 8,00 

21 czerwca 2016 r. 
godz. 8,00 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia 

od 16 maja 2016 r. 
 godz. 8,00 

do 19 maja 2016 r. 
godz. 15,00 

21 czerwca 2016 r. 
godz. 8,00 

24 czerwca 2016 r. 
godz. 15,00 

7. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

23 maja 2016 r. 
 godz. 8,00 

30 czerwca 2016 r. 
godz. 8,00 

8. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

10. Złożenie do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły podstawowej 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 
 


