
Z ApZ, ĄDZENIE NR oľ.I.0050.9.202CI
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 15 stycznĺa 2020 ĺ

w sprawie ustalenia teľminów przeprowadzania postępowania rekĺutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do pľzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół
podstawowych na ľok szkolny 202012021

Na podstawie art. 1 54 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
(Dz.U.z2019r.poz.ll48, 1078,|287,1680, 1681, 1818,2197i2248)zarządzam'conastępuje:

$ l. Ustala się terminy przepľowadzaria postępowania rekĺutacyjnego i postępowania
uzupełniającęgo otazteľminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych okľeślone w Załączniku nĺ 1 do niniejszego Zarządzenia.

$ 2. Ustala się terminy pľzepľowadzania postępowania rekĺutacyjnego i postępowania
uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych okľeślone w Załączniku nĺ 2 do niniejszego Zaruąđzenia.

$ 3' Wykonanie zarządzeniapowierza się Naczelnikowi Wydziału oświaty, Sportu i Rekľeacji
oraz đyrektorom pľzedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Gogolin.

$ 4. Znząđzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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Załączniknr 1 do
Zarządzenia or. I. 005 0 .9 .2020

Burmistrza Gogolina z đnia 15 stycznia 2020 t'

TeŕĄiny pľzeprowadzania postępowania rekrutaryjnego i postępowanĺu uzupełniającego
w roku szkolnym 202012021do publicznych pĺzedszkoli lub oddziałów pľzedszkotnych
w Szkołach podstawowych, dla ktĺó,rych oľganem prowadzącym jest Gmina Gogolin

Lp. Terminy Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniaiącym

1 Składanie deklaľacj i pÍZeZ rodziców đziecka
juŻ uczęszczającego do przedszkola, oddziału
pľzedszkolnego - o woli kontynuowania
ptzez dziecko edukacji pľzedszkolnej w roku
szkolnym 20201202Í.

26lutego - 03 marca
2020 r.

nie doĘczy

2. ZłoŻenie wniosku o pľzyjęcie do przedszkola
lub oddziału przeđszkolnego wt aZ z dokumentami

potwierdzaj ącymi spełnianie pÍzęZ kandydata
warunków lub kryteriów bľanych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyi nym.

4-I8 marca2020 r od 3 czerwca -

I0 czerwca2020 r

a
J Weryfi kacj a pľ zez komi sj ę rekľutacyj ną wnio sków

o przyjęcie do pľzedszkola lub odđziału
przedszkolne go i dokumentów potwierd zaj ący ch
spełnianie ptzez kandydata warunków lub kľyteľiów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie ptzez przewodniczącego komisji
rekľutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150
ust. 7 ustawy Pľawo oświatowe.

do I kwietnia2}Z} r do 24 czeÍwca
2020 r.

4 Podanię đo publicmej wiadomościprzez komisję
rekrutacyj ną listy kanđydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych'

2 kwietnia 2020 r 25 czerwcaZjl9 r.

5 Potwierdze nie pr zez ro dziców woli uczęsz czania
đzieckado przedszkola

od3-15kwietnia
2020 r.

26 czerwca-3
Iipca2020 r.

6. Podanie do publicmej wiadomościprzez komisję
rekĺutacyjną lisĘ kandydatów ptzyjęty ch
i kandydatów niepľzyi ętych.

16 kwietnia 20Ż0 r 6 lipca 2020 r

Potwierdze nie pr zez rodziców woli uczęsz czania
do wskazanego ptzez Burmistľza Gogolina
przęđszkola

7 do 02 czerwca2020 r nie dotyczy
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ľermĺny pľzepľowa dzania postępowania rekľutaryjnego i postępowaniu
trzupełniającego w ľoku szkolnym 202012021do publicznych szkół podstawowych,
üla ktrórych oľganem pľowadzącym jest Gmina Gogolin

Załączniknľ 2 đo
Zarządzenia oľ. I. 005 0 .9 .2020

Burmistľza Gogolina z đnia l5 stycznia 2020 r.
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Lp Rodzaj czynxości Tęľmin w
postępowaniu
rekĺutacvinvm

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1 ZłoŻenie wniosku o pľzyjęcie do szkoły
podstawowej wÍaz z dokumentami
potwieľdzaj ącymi spełnianie pÍzez kandydata
warunków lub kryteľiów branych pod uwagę
w postępowaniu rekľutacyinym

od 16 -2J marca
2020 r.

od 04 - 08 maja 2020 r

2. WeryÍikacj a przez komisj ę rekĺutacyj ną
wniosków o przyjęcie do szkoĘ pođstawowej
i dokumentów potwierdzający ch spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteľiów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekĺutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodnic zącego komisj i ľekľutacyj nej
czynności, o których mowa w ar1. 150 ust. 7
ustawy _ Pľawo oświatowe

od 30 -17 kwietnia
2020 r.

od 11- 25 maja2020 r.

ĄJ Podanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę
rekľutacyjną lisĘ kanđydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2020 ľ. 26 maja2020 r.

4. Podanie do publicznej wi adomo ści pt zez komisj ę
rekĺutacyjną listy kandydatów przyjęty ch
i kandydatów niepľzyi ętych

21 kwietnia 2020 r. 27 maja2020 r


