
PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
 DO PRZEDSZKOLI  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SŁAWNO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PROCEDURA   ODWOŁAWCZA       POSTĘPOWANIA      REKRUTACYJNEGO:

1. Możliwość wystąpienia do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

Od 25 kwietnia 2017 r.
do 02 maja 2017r
.

Wnioski przyjmowane będą  w kancelariach przedszkoli  w 
godzinach 9:00-15:00 ( w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyników rekrutacji)

2. Uzasadnienie komisji w formie pisemnej o 
przyczynach    odmowy przyjęcia dziecka

Od 02 maja  2017r.
 do 08 maja 2017r.

Uzasadnienia komisji ( w terminie do 5 dni od dnia złożenia 
pisma)

3. Możliwość wystąpienia do dyrektora  
przedszkola z odwołaniem
 od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej

Od 09 maja 2017r.
do 15 maja 2017r.

Wnioski przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli   w 
godzinach 9:00-15:00( w terminie 7 dni od otrzymania 
uzasadnienia)

4. Rozpatrywanie odwołań przez dyrektora 
przedszkola.

 Od 16 maja 2017 r.
do 22 maja 2017r.

Rozstrzygnięcia dostarczane będą do wnioskodawców na 
adres wskazany we wniosku (w terminie 7 dni od otrzymania 
pisma). Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola 
służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od 
daty doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem dyrektora 
przedszkola.

PROCEDURA    ODWOŁAWCZA    POSTĘPOWANIA     UZUPEŁNIAJĄCEGO:

1. Możliwość wystąpienia do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

Od 30 maja 2017 r.
do 05 czerwca 2017r.

Wnioski przyjmowane będą  w kancelariach przedszkoli  w 
godzinach 9:00-15:00 ( w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyników rekrutacji)

2 Uzasadnienie komisji w formie pisemnej o 
przyczynach    odmowy przyjęcia dziecka

Od  05 czerwca 2017 r.
do 12 czerwca 2017r.

Uzasadnienia komisji ( terminie do 5 dni od dnia złożenia 
pisma)

3 Możliwość wystąpienia do dyrektora  
przedszkola z odwołaniem
 od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej

Od  12 czerwca 2017r.
do 19 czerwca 2017r.

Wnioski przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli   w 
godzinach 9:00-15:00( w terminie 7 dni od otrzymania 
uzasadnienia

4. Rozpatrywanie odwołań przez dyrektora 
przedszkola.

 
Od 19 czerwca 2017r.
do  26 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcia dostarczane będą do wnioskodawców na 
adres wskazany we wniosku( w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania pisma). Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola 
służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od 
daty doręczenia rozstrzygnięcia  za pośrednictwem dyrektora 
przedszkola




