
.ZARZĄDZFNIE NR 118/20
WOJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 8 sĘcznia 2020 r.

w sprawie usta|enia na rok szkolny 2020120ż1 harmonogramu crynności w postępowaniu
rekrutaryjnym oraz postępowaniu uzupelniającym, a także terminów składania
dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstaworrych oraz k]as pierwsrych publicznych szkół podstawowych prowadzonych pnez
Gminę Sędziejowice

Na podstawie aft.7 ust. 1pkt8iart.30ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gmirurym (Dz.lJ. z20|9 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust, 1 pkt 1 w związku z art- 29 lst.
2 pkt 2 ustawy z dńa 14 grudnia 2016 r, Prawo Oświatowe (Dz. U, z 2019 r. poz. 1148 z późn,
nrl,), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się w roku szkolnym 2020/202I następujący harmonogram czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym olaz postępowaniu uzupełniającym do publicmych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publiczrrych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sędziejowice:

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania
rekrutacyinego

Termin postępowania
uzupełniaiącego

1. składanie wniosków wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie pfzez
kandydata waruŃów lub k)teriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacvinym

|8.0ż. - ż.03 .20ż0 r, 06-05. - 15.05.2020 r.

2, Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przęz
kandydata warunków lub kIlłeriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym. w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w ań. 150 ust.

7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
prawo oświatowe

do 5.03.2020 r. do 19.05.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyj ną listy kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

6.03,ż020 r,
do godz. 14:00

ż0 .05 .żOż0 r ,

do godz, 14:00

4, Potwierdzenie przez rodzica kandydata,
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

do l1.03.2020 r. do ż2.05.ż020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyj ną listy kandydatów
przyięĘch i kandydatów nieprzyięłch

1ż.03.żOż0 r.
do godz. 14:00

25.05 .ż020 r.
do godz. 14:00



L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania
rekrutacyinego

Termin postępowania
uzupełniaiącego

1. składanie wniosków wraz z dokumentami
potwierdzającyni spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyinvm

l8.0l. - 13.03.2020 r. ż5.05. -29.05.20ż0 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
w publicznej szkole podstawowej i

dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandy dala warunków lub kryteriów
branych pod uwagę \^ postępo\Ąaniu
rekrutacyjnym. w tym dokonanie przez
przewodn iczącego kom isj i rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust.
7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
prawo oświatowe

do 27 .03,2020 r. do 05.06.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną Iisty kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

6.04.2020 r.
do godz. 14:00

8.06.20ż0 r.
do godz. l4:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata,
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

do l0.04.2020 r, do l0.06.2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyj ną listy kandydatów
przvięWch i kandydatów nieprzyiętych

ż2.04.ż020 r.
do godz. l4:00

1 5 .06 .2020 r ,

do godz. 14:00

§ 2. Ustala się w loku szkolnym 202012021 następujący harmonogram crynności w postępowaniu
lekrutacyjnym olaz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice:

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkół i przedszkola
prowadzonych przez CIminę Sędziej owice.

§ 4. Zarządzeńe wchodzi w życie z dniem podpisania.

JoWICE


