
 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017  
do oddziału przedszkolnego  

przy Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki”  
 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki” prowadzonej 
przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki”  bierze udział: 

1. dziecko urodzone w latach 2010 – 2011,  

2. dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor 
publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego 
o jeden rok szkolny.    

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Miasto  Łódź odbywa się na wolne miejsca. 

 

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego  
 
Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie 

biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak złożyć 
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w którym 
dziecko jest już zapisane. 
 
Formularz deklaracji będzie dostępny w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na stronie szkoły                          
- w dokumentach do pobrania. 

 
2. Postępowanie rekrutacyjne  

 
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzone jest       
w terminie 01 marca 2016 – 31 marca 2016. 

Kandydaci biorący udział  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do oddziału przedszkolnego               
w Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki”, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od 
spełnianych kryteriów. Kolejność  zgłoszeń  nie ma  żadnego wpływu na przyjęcie kandydata. 

Po weryfikacji wniosków:  

1. 22 KWIETNIA 2016 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w 

formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

2. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie OD 25 KWIETNIA DO 04 MAJA 2016 R. 
zobowiązani są, do złożenia POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

do którego kandydat został  zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako 
rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.  

3. 09 MAJA 2016 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


