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Burmistrza Miasta Ko6cierzyna

z dnia 13 Iutego 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w postgpowaniu rekrutacyjnym do klas
pienuszych szkol podstawowych dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Miejska

Ko6cierzyna w roku szkolnym 202012021

Na podstawie art, 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe (Dz.U. 2201g r.

poz. 1148 ze zmianami) zarzqdzam co nastqpuje:

$ 1. Ustala siq terminy postqpowania rekrutacyjnego do klas pienruszych w Szkolach Podstawowych na rok

szkolny 202012021'.

Lp. Rodzaj czynnoSci Termin w postgpowaniu

rekrutacyjnym

1 Zlohenie wniosku o pzyjgcie do szkoly podstawowej wraz z

dokumentami potwierdzajqcyml spelni anie przez kandydata

warunkow lub kryteri6w branych pod uwagg w postgpowaniu

rekrutacyjnym.

1-31 marca 2020r.

2. Weryfikacja pzez komisjg rekrutacyjnqwniosk6w o payjqcie

do szkoly podstawowej i dokument6w potwierdzajqcych

spelnianie pzez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych

pod uwagq w postgpowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie

przez Wzew od n iczqcego kom isj i rekrutacyj nej czyn no6ci

ustawowych.

do 7 kwietnia 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomo6ci pzez komisjg rekrutacyjnq

I isty kandyd at6w zakwal ifikowanych i kandydat6w

niezakwalifikowanych

14 kwietnia 2020 r. godzina 14.00

4. Potwierdzenie przezrodzica kandydata woli pzyjgcia w
postaci pisemnego o6wiadczenia

do 20 kwietnia2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomoSci pzez komisjq rekrutacyjnq

listy kandydat6w pzyjqtych i kandydat6w niepzyjqtych

27 kwietnia 2020 r. o godzinie '14.00



Tryb odwolawczy

1. Skladanie wnioskow o spozqdzenie uzasadnienia odmowy

przyjqcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej

wiadomoSci listy kandydatow pzyjqtych

i kandydat6w niepzyjqtych

2 Pzygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy pzyjqcia, do 5 dni od dnia

otzymania wniosku o spozqdzenie
uzasad nienia odmowy pzyiecia

3. Zlolenie do dyrektora odwolania od rozstrzygniqcia komisji

rekrutacyjnej wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy

przyjqcia,

do 7 dni od dnia

otrzymania pisemnego uzasadnienia

odmowy pzyjqcia

4. Rozstrzygniqcie pzez dyrektora odwolania od rozstrzygniqcia

komisji rekrutacyjnej wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu

odmowy pzyjqcia.

do 7 dni od dnia otzymania odwolania

od rozstzygniqcia komisji rekrutacyjnej

$2. Ustala siq terminy postqpowania uzupelniajqcego do klas pienrvszych w Szkolach Podstawowych na rok

szkolny 202012021.

Lp, Rodzaj czynnoSci Termin postqpowania

uzupelniajqcego

1 Zlohenie wniosku o pzyjqcie do szkoly wruz z dokumentami

potwierdzajqcymi spelnianie przez kandydata warunkow lub

kryteriow branych pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym.

4-11 n$a2020 r.

2. Weryfikacja pzez komisjq rekrutacyjnqwniosk6w o pzyjqcie do

szkoly dokumentow potwierdzajqcych spelnian ie pzez

kandydata warunk6w lub kryteriow branych pod uwagq w

postqpowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie pzez

pzewod niczqcego komisji rekrutacyjnej czyn noSci ustawowych.

15 maja 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomo6ci pzez komisjg rekrutacyjnq

listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow

n iezakwalifikowanych.

5 czenruca 2020r. godzina 14.00

4. Potwierdzenie pzez rodzica kandydata woli przyjqcia w postaci

pisemnego oSwiadczenia.

do 15 czerwca2020 r,

5. Podanie do publicznej wiadomoSci pzez komisjq rekrutacyjnq

listy kandydatow pzyjqtych i kandydatow niepzyjqtych.

22czerwca2020 r. godzina 14.00



$ 3, Wykonanie zarzqdzenia powieza siq Dyrektorom Szkot Podstawowych w Ko6ciezynie,

$ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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