
Zarz雀dzenie Nr 6/2020

W6jta Gminy Sitno

Z dnia 24 stycznia 2020 r.

W SPraWie ustalenia na rok szkoIny 2020/2021 harmonogramu czynno§ci w postepowaniu

rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupeIniaj雀Cym do Przedszkola Samorz如OWegO W Sitnie

i oddziaI6w przedszkolnych przy Szkole Podstawowej JarosIawcu oraz w post?POWaniu

rekrutacyjnym i uzupeIniaj雀Cym do szk6I podstawowych, dla kt6rych organem prowadz雀Cym

jest Gmina Sitno.

Na podstawie art. 154 ust・ 1 pkt l w zwi脅Zku z art. 29 ust・2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

- Prawo o$wiatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

O SamOrZadzie gmimym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) zarz担zam, CO naSt?Puje:

聞

Ustalam na rok szkolny 2020/2021 hamonogram czymofoi w post?POWaniu rekrutacyjnym oraz

POSt?POWaniu uzupelniz彊cym dla:

1) Przedszkola Samorzadowego w Sitnie i oddzia16w przedszkolnych przy Szkole Podstawow匂

Jaroslawcu zgodnie z zal脅CZnikiem Nr l do nini匂szego Zarzadzenia,

2) szk6I podstawowych zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do nini句szego Zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

∴_



Zalapznik Nr l

do Zarz担zenia Nr 6/2020

Z dnia 24 stycznia 2020 r.

Hamonogram czymo§ci w post?POWaniu rekrutacyjnym oraz post?POWaniu uzupelni擁cym

W Przedszkolu Samorz雀dowym w Sitnie i oddzialach przedszkolnych przy Szkole Podstawowq

W Jaros士awcu na rok szkolny 2020/2021.

Lp. �RodzajczynnoSci �Terminyw �Terminyw 

POStePOWanlu �POStePOWanlu 

rekrutacy.jnym �uzupeInia.jacym 

1. �ZIozeniewniosk6woprzyj?Ciedzieckado �od2marca �Od17sierpnia 

PrZedszkolaioddzia16wprzedszkolnychwrazz 

dokumentamipotwierdz年iacymispeInienieprzez �do27marca �do20sierpnia 

kandydatawarunk6wlubkryteri6wbranychpod 

uwag?WPOSt?POWaniurekrutacカnym. 

2. �Weryfikaqjaprzezkomis蒔rekrutacyjnawniosk6w �od30marca �Od21sierpnia 

OPrZyj?Ciedoprzedszkolaioddzia16w 

PrZedszkolnych. �do3kwietnia �do24sierpnia 

3. �PodaniedopublicznQjwiadomostipoprzez �7kwietnia �25sierpnia 

vywieszenielistykandydat6wzakwa皿kowanych 

iniezakwali魚kowanychwprzedszkolachi 

Oddzialachprzedszkolnych. 

4. �PrzyjmowanlePISemnyChpotwierdzehwoli �od16kwietnia �Od26sierpnia 

PrZyj?Ciadzieckadoprzedszkolaioddzia16w 

PrZedszkolnychodrodzic6w. �do29kwietnia �do27sierpnia 

5. �Podaniedopubliczn匂wiadomostilistykandydat6w �5m砧a �28sierpnia 

PrZyj?tyChinieprzyj?tyChorazliczbywolnych 

mlgSCWPrZedszkoluioddzialachprzedszkolnych. 

6. �Proceduraodwoねwcza; �od7kwietnia �Od25sierpnia 

ーWteminie7dnioddniaopublikowanialistdzieci 

PrZyj?tyChinieprzyj?tyChrodzicemogawystapi6do 

komi?jirekrutacyjnQjzwnioskiemosporzadzenie 

uzasadnieniaodmowyprzy〕?Cla, 

一Wteminie7dnioddniaotrzymaniauzasadnienia 

rodzicemogawnie§6dodyrektoraszkolyodwolanie 

Odrozstrzygni?Ciakomi串rekrutacyjnej. 

圏萱



Zalacznik Nr 2

do Zarz担zenia Nr 6/2020

Z dnia 24 stycznia 2020 r.

Hamonogram czymoici w post?POWaniu rekrutac加ym oraz post?POWaniu uzupeini擁cym

do klas plerWSZyCh szk61 podstawowych prowadzonych przez Gmine Sitno w roku szkolnym

2020/2021.

Lp. �Rodzajczynnosti �Terminy �Terminy 

WPOSt?POWanlu �WPOStePOWanIu 

rekrutacyjnym �uzu　eInia’c　m 

1. �ZIozeniewniosk6woprzyj?CiedoszkoIy �Od23marca �p.1ay Od17sierpnia 

POdstawowgwrazzdokumentami 

POtWlerdz斬cymispelnienieprzezkandydata �doO8kwietnia �do20sierpnia 

Warunk6wlubkryteri6wbranychpoduwag? 

WPOSt?POWaniurekrutacyjnym. 

2. �Weryfikaqjaprzezkomi擁rekrutacyjnq �Od14kwietnia �Od21sierpnia 

Wniosk6woprzyj?Ciedoszkolypodstawow。l 

dokument6wpotwierdzajqcychspeInianieprzez �do17kwietnia �do24sierpnia 

kandydatawarunk6wlubkryteri6wbranychpod 

uWageWPOSt?POWaniurekrutacyjnym. 

3. �PodanledopubllCZn匂wiadomo§cipoprzez �21kwietnia �25sierpnia 

komi擁rekmtaCyjnかistykandydat6w 

Zakwalifikowanychiniezakwalifikowanych. 

4. �PotwlerdzenlePrZeZrOdzicakandydatawoli �Od22kwietnia �Od26sierpnia 

PrZy〕?ClaWPOStaCipisemnegoo§wiadczenia. �do28kwietnia �do27sierpnia 

5. �PodamedopubllCZnejwiadomostilisty �5m勾a �28sierpnia 

kandydat6wprzyj?tyChinieprzyj?tyChoraz 

liczbywolnychmiejscwprzedszkolu 

ioddzialachprzedszkolnych・ 

6. �Proceduraodwolawcza; �Od21kwietnia �Od25sierpnia 

ーWteminie7dnioddniaopublikowanialist 

dzieciprzyj?tyChinieprz擁tychrodzicemog年 

vystapi6dokomiもirekrutacyjnQj 

ZWnioskiemosporz脅dzenieuzasadnienia 

Odmowyprzyj?Cla, 

ーWteminie7dnioddniaotrzymania 

uzasadnieniarodzicemogawnie§6dodyrektora 

SZkoIyodwoIanieodrozstrzygni?Ciakomiもi 

rekrutacyjnQj. 

圏


