
Zarz4dzenie nr 9a..2020
W6jta Gminy Wielopole Sikrzyfiskie

z dnia 3l stycznia 20t20 r.

w sprawie harmonogramu czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu
uzutrrelniajacym na rok szkolny 202012021do przedszkola i odariuto* przedszkolnych
w szikolach podstawowych.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19!)0r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz.506 ) oraz art 154 ust. I pkt I ustawl,z dnia 14 grudnia"20l6 r. - prawo
oSwirrtowe ( Dz. U. 22019 r. poz.I l4g)

zarz4dzam co nastgpuje

$r
Ustala sig hannonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 202012021
do ptzedsz.kola i oddzial6w przedszkolny.h * szkolactL podsiawowych dla kt6rych organem
prowadz4cym jest Gmina Wielopole Skrzynskie:

Fi.odzai czynnoSci

Skladanie deklaracji o kontynuowaniu
vrychowania przedszkolnego w
Sarnorz4dowym Przedszkolu w Wielopolu
Skrzvhskim
Skladanie wniosk6w o przyjgcie do
przedszkola, oddzialu przedszkolnego wraz
z dokunrentami potwi erdzaj4cy mi spelnianie
przez kandydata warunkow lub kryteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
re:krLrtacyinym
V/eryflkacj a przez komisjg rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do przedszkola,
oridzialLr przedszkolnego. w tym dokonanie
przez przewodnicz4cego komi sj i
rekrutacyjne.j czynnoSci , o kt6rych mowa
w art.20t. ust.7 ustawy o systemie oSwi
Podanie do publicznej wiadomo Sc'r przez
komisj g rekrutacyjn4 listy kandydat6w

P<rtr,vierdzenie przez rodzica t anOy*uta *oti
prz.y-igcia do przedszkola w postaci

zz kwalifikowanych i kandydat6w
niezakwaliflkowanvch

lsemnego oSwiadczenia
Pcrdanie przez komisjg rek..rta"yl.ru do
ptrblicznej wiadomoSci listy kandydatow

Termin
postgpowania

od 20 do 28 Iutego
202(t r.

od 2 do 23 marca
2020 r.

od 24 do 27 marca
2020 r.

od 23 do 27 lipca
2020 r.

od 30 lipca do 3 sierpnia
2020 r.

6 kwietnia 2020 r.

od 6. do 14

kra,ietnia.2020 r.

20 kwietnia 2020 r.

3 sierpnia 2020 r.

od6dollsierpnia
2020 r

l4 sierpnia 2020 r.-
igtych i nie przyietvch



Skladanie wniosk6w o sporz4dzenie
uzasadnienia odmowy przyjgcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienie
odmowy przyjgcia

Zlolenie do dyrektora odwolania od
rozstrzy gnigcia komisj i rekrutacyj nej
wy rahonego w pi semnym uzasadnieniu

'ldmo
Rozstrzy gnigcia przez dyrektora odwolania
rrd postanowienia komisj i rekrutacyjne.j
'wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu
odmo

$2
Wykonanie zaru4dzenia powierza sig dyrektorom przedszkola i szk6l podstawowych
prou'adzon y ch przez Gming Wi elopol e Skrzynskie.

$3
Zarz\dzerie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu przez umieszczenie
na slronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielopole Skrzynskie oraz na tablicach
ogloszen u' przedszkolu i szkolach podstawowych p.o*udronych-przez Gming Wielopole
Skrz.rriskie

do 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomoSci listy kandydat6w przyjgty ch
inie przyietych
do 5 dni od daty zloleniawniosku o
sp or zqdzenie uzasadnienia odmowy

do 7 dni od daty otrzymaniapisemnego
uzasadnienia odmowy przyjgcia

do 7 dni od dnia zlolenia odwolania od
r o z'.strzy gnig ci a komi sj i rekrutacyj nej


