ZARZĄDZENIE NR 8/2020
BURMISTRZA WIERUSZOWA
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 w tym terminów składania dokumentów do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , publicznych innych
form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wieruszów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 3 w związku z art.131 ust.4-6, art.133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala
się
terminy
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
i postępowania
uzupełniającego
na
rok
szkolny
2020/2021
w tym
terminów
składania
dokumentów
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkól podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wieruszów, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.
§ 3. 1 Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieruszów.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wieruszowa
Rafał Przybył
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Załącznik do zarządzenia Nr 8/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 28 stycznia 2020 r.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI, OODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH I INNYCH
FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
a) do 31 stycznia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący przedszkole, oddział
przedszkolny przy szkole podstawowej lub inna formę wychowania przedszkolnego terminów postepowania
rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów, kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczby punktów
możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
b) od 17 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.– złożenie u dyrektora przedszkola , szkoły podstawowej lub innej
formy wychowania przedszkolnego , przez rodziców, prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do
przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego wraz deklaracji kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
c) od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego
wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
d) od 16 marca 2020 r. do 19 marca 2020 r. – weryfikacja prze komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
e) 20 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

listy kandydatów

f) od 25 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. – uzupełnienie przez rodziców /prawnych opiekunów
dokumentacji wniosków kandydatów niezakwalifikowanych
g) 31 marca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej lisy
kandydatów zakwalifikowanych
h) 1 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych
i) od 2 kwietnia 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
j) 8 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.– przeprowadzenie uzupełniającego postepowania rekrutacyjnego
do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego
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