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Drodzy Rodzice !!!

  

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą rekrutacji na rok
szkolny 2013/2014

  

Dzieci urodzone w 2009 r. i 2010 r., które uczęszczały do Samorządowego Przedszkola w
Radomicach  w roku szkolnym 2012/2013 nie są wykazywane na poniższych
zaprezentowanych listach – są automatycznie przyjęte na rok szkolny 2013/2014.

      

  

Zgodnie z art. 14 pkt. 1b „Ustawy o systemie oświaty” Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm. dzieci urodzone w 2011 roku, które z dniem 1 września 2013 r. mają ukończone 2,5
roku mogą zostać przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i za
wyłączną zgodą Dyrektora. Na mocy ww. artykułu odrzucono trzy wnioski znajdujące się na
liście rankingowej dzieci 2,5 – 3-letnich.

  

Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Wójta Gminy Lipno. Odwołanie musi zostać
złożone w formie pisemnej z podaniem szczegółowego uzasadnienia, w ciągu 5 dni roboczych
od daty ogłoszenia wyników rekrutacji (tj. do 20.05.2013 r. do godz. 14.30 w sekretariacie
Urzędu Gminy w Lipnie).
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Odwołanie może dotyczyć jedynie informacji i kryteriów ujętych w ocenianym wniosku o
przyjęcie do Przedszkola. Odwołania, które merytorycznie będzie odbiegać od zagadnień
ujętych we wniosku (nie będzie dotyczyć kryteriów i informacji zawartych we wniosku) mogą
pozostać bez rozpatrzenia.

  

Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych. Zainteresowana strona zostanie
poinformowana o wyniku odwołania telefoniczne a wynik zostanie uwzględniony na liście
rankingowej. Decyzja Wójta jest decyzją ostateczną.
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 Pobierz treść dokumentu w formacie .docx (Word)
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