
^GMMM^
ZARZ^DZENIE NR .<?<?5??...8,J^AP

WOJTA GMINY JASIENICA
ZDNIA ...2<t..<?^.<to?je.c.».

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w post^powaniu rekrutacyjnym oraz
post^powaniu uzupelniajqcym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli,
oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych
publicznych szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadz^cym jest Gmina
Jasienica.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z
2019 r.poz. 506, 1309, 1571,1696,1815 z pozn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1148,1287, 1680,
1681, 1818, 2197 i 2248 zpozn.zm.)

zarz^dzam, co nast^puje:

§1

1. Ustala si? harmonogram czynnosci w post^powaniu rekrutacyjnym oraz post^powaniu
uzupetniaj^cym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddzialu
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dlaktorych organem prowadz^cymjest
Gmina Jasienica - zatqcznik nr 1 do zarz4dzenia.

2. Ustala si? harmonogram czynnosci w post^powaniu rekrutacyjnym oraz post^powanlu
uzupelniaj^cym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkol:
podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Jasienica - zal^cznik nr 2
do zarz^dzenia.

§2

Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Dyrektorowi Gminnego Zespolu Obstugi Szkol i
Przedszkoli w Jasienicy.

§3

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr ......... ................

Wojta Gminy Jasienica
z dnici

Harmonogram czynnosci w post^powaniu rekrutacyjnym oraz post^powaniu
uzupetniajqcym do publicznych przedszkoli, oddzialu przedszkolneso w publicznej

szkole podstawowej, na rok szkolny 2020/2021, dla ktorych organem prowadz^cym jest
Gmina Jasienica.

Lp.
Czynnosci rekrutacyjne

Termin w

post^powaniu
rekrutacyjnym

Termin w
post^powaniu

uzupelniajqcym
1 Zlozenie wniosku o przyj^cie do publicznego

przedszkola lub oddziatu przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzaj^cymi spetnianie
przez kandydata warunkow lub kryteriow
branych pod uwag? w post^powaniu
rekrutacyjnym.

10.02.2020r.
do

09.03.2020r.

20.04.2020r.
do

05.06.2020r.

2 Weryfikacja przez komisj? rekrutacyjn4
wnioskow o przyj?cie do publicznego
przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej i dokumentow
potwierdzaj^cych spetnianie przez kandydata
warunkow lub kryteriow branych pod uwag?
w post^powaniu rekrutacyjnym

10.03.2020r.
do

13.03.2020r.

08.06.2020r.
do

15.06.2020r.

3 Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisj^; rekrutacyjn^ listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niezakwalifikowanych

16.03.2020r.
godz. 10°°

16.06.2020r.
godz. 10°°

4 Potwierdzenie przez rodzicow kandydata woli
przyj^cia w postaci pisemnego oswiadczenia. 16.03.2020r.

do
23.03.2020r.

17.06.2020r.
do

19.06.2020r.

5 Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisj? rekrutacyjn^ listy kandydatow
przyj^tych i kandydatow nieprzyj^tych,

01.04.2020r.
godz.1000

22.06.2020r.
godz.10°°
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Zalqcznik Nr 2
do ZarzqdzeniaNr ............ ... ....

Wojta Gminy Jasienica
z dnia ......... .................. ...

Harmonogram czynnosci w post^powaniu rekrutacyjnym oraz post^powaniu
uzupelniaj^cym do klas pierwszych publicznych szkot podstawowych, na rok szkolny

2020/2021, dla ktorych organem prowadz^cym jest Gmina Jasienica.

Lp.
Czynnosci rekrutacyjne

Termin w
post^powaniu
rekrutacyjnym

Termin w

post^powaniu
uzupetaiajqcym

1 Zlozenie wniosku o przyj^cie do publicznej
szkoty podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj^cymi spetnianie przez kandydata
warunkow lub kryteriow branych pod uwag?
w post^powaniu rekrutacyjnym.

10.02.2020r.
do

09.03.2020r.

06.04.2020r.
do

14.04.2020r.

2 Weryfikacja przez komisj^ rekrutacyjn^
wnioskow o przyj^cie do publicznej szkoty
podstawowej i dokumentow potwierdzaj^cych
spelnianie przez kandydata warunkow tub
kryteriow branych pod uwag? w post?powaniu
rekrutacyjnym.

10.03.2020r. 15.04.2020r.

3 Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisj? rekrutacyjn4 listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niezakwalifikowanych.

13.03.2020r.
godz.10"°

16.04.2020r.
godz. 10°°

4 Potwierdzenie przez rodzicow kandydata woli
przyj^cia w postaci pisemnego oswiadczenia. 13.03.2020r.

do
20.03.2020r.

16.04.2020r.
do

24.04.2020r.

5 Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisj^ rekrutacyjn4 listy kandydatow
przyj^tych i kandydatow nieprzyj^tych,

01.04.2020r.
godz.1000

22.06.2020r.
godz. 10°°
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