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Zarzqdzenie nr 369 12020
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dnia 28 stvcznia 2020 r.

w sprawie: ustalenia termin6w przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego
i postgpowania uzupelniaj4cego w roku szkolnym 202012021do klas I publicznych szk6l

podstawowych, publicznych przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w publicznych
szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina Ogrodzieniec.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
Dz. u. z 2019 r. poz. 506, ze zm. poz. 1309, 1696, 1815, l57r) oraz art. 154 ust. 1

I w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
Dz.U. z20l9r. poz. 1.148 zpoZn.zm.) zaru4dzam. co nastgpuje:

$ 1.

Ustalam harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym otaz postgpowaniu
uzupelntaj4cym do klas pierwszych publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez
Gming Ogrodzieniec na rok szkolny 202012021stanowi4cy zal4czniknr 1 do zaru4dzenia.

$2.

Ustalam harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu
uzupelntaj4cym do publicznych przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w publicznych
szkolach podstawowych prowadzonych przez Gming Ogrodzieniec na rok szkolny 20201202I
stanowi4cy zaNqczntknr 2 do zarzydzenia.

$ 3.

Traci moc zarz4dzeme Nr 4412019 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia
6 lutego 2019 r.

$4.

Wykonanie zar z4dzenia p owierzam dyrektorom szkdl, przedszkoli.

$s.

Zarzydzenre wchodzi w Zycie z dniempodpisania.

iGminy



Zalqczniknr 1 do Zarz4dzemaNr 36912019
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dma 28 styczma2020 r.

Terminy przeprowa dzania postgp owania rekrutaryj nego oraz p ostgpowania
uzupelniajAcego do klas pierwszych publicznych szk6l podstawowych prowadzonych

przez Gming Ogrodzieniec na rok szkolny 202012021

Lp. Rodzaj czynnoSci
Termin w

postgpowaniu
rekrutacvinvm

Termin w
postgpowaniu

uzupelniaiacym

1

Zlo2enie wniosku o przyjgcie do
publicznej szkoly podstawow e1 wraz
z dokumentami potwie r dzaj 4cy mi
spelnianie przez kandydata kryteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyjnym

od9.03.2020 r.

do23.03.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.

2.

Weryfikacj a przez komisj g rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do publicznej
szkoly podstawowej i dokument6w
potwierdzaj 4cych spelnianie ptzez
kandydata kryteri6w branych pod
uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym

od24.03.2020 r.

do 8.04.2020 r.

od 1.06.2020 r.

do 15.06.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyj n4 listy
kandydat6w zakwalifi kowanych
i kandydat6w niezakwalifikowanych

14.04.2020 r. 17.06.2020 r.

AT.

Potwierdzenre przez r odzical opiekuna
prawnego kandydata woli przyjgcia
w postaci pisemnego oSwiadczenia

od. 16.04.2020 r.

do 27.04.2020 r.

od 18.06.2020r.

do 26.06.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyj n4 listy
kandydat6w pr zyj gty ch i kandydat6w
nieprzyjgtych

30.04.2020 r. 30.06.2020 r.

durmistta
iny

Anna Fiiareyk-Sprycha



Zal4cznlknr 2 do ZarzEdzetiaNr 36912020
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dnta28 stycznia2j2j r.

w

Terminy przeprowa dzania p ostgpowania rekrutacyj nego oraz p ostgpowania
uzupelniaj acego do publicznych przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych

publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gming Ogrodzieniec
na rok szkolny 202012021

Lp. Rodzaj czynnoSci
Termin w

postgpowaniu
rekrutacyinym

Termin w
postgpowaniu

uzupelniaiacym

I

Skladanie przez rodzic6w I opiekun6w
prawnych dziect przyj qty ch
do publicznego przedszkola lub
oddzialu przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej deklaracj i
o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym w roku
szkolnym 202012021

od 10.02.2020 r.

do 21.02.2020 r.

2.

ZloAeme wniosku o przyjgcie do
publiczneg o przedszkola lub o ddzialu
przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej vnaz z dokumentami
potwierdzaj 4cymi spelnianie przez
kandydata kryteri6w branych pod
uwagg w postgpowaniu rekrutacvinvm

od 17.02.2020 r.

do 9.03.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.

3.

Weryfikacj a przez komisj g rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do publicznego
przedszkola lub oddzialu
przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej i dokument6w
potwierdzaj 4cych spetrnianie przez
kandydata kryteri6w branych pod
uwagg w postgpowaniu rekrutacyinym

od 13.03 .2020 r.

do 20.03.2020 r,

od 1.06.2020 r.

do 15.06.2020 r.

4

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyj n4 listy
kandydat6w zakwalifikowanych
i kandydat6w niezakwalifi kowanych

6.04.2020 r. 17.06.2020 r.

5.
P otwierdze nre przez r o dzic a/ opiekuna
prawnego kandydata woli przyjgcia
w postaci pisemnego o6wiadczenia

od7.04.2020 r.
do 27.04.2020 r.

od 18.06.2020 r.
do 25.06.2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj 4 rekrutacyjn4 listy
kandydat6w ptzyjgty ch i kandydat6w
nieprzyigtych

30.04.2020 r. 30.06.2020 r.

urmrsuz Mta

Anna Pilar'eryk.Spr


