Zarządzenie Nr 8.2019.2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie
z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie Zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej
im. Noblistów Polskich w Gościejewie
na rok szkolny 2020/2021
Na podstawie Zarządzenia nr OR.0050.1.24.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2020r., art.
30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art.
154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996 z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam do realizacji:
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w
Gościejewie na rok szkolny 2020/2021
§ 2.
Zasady rekrutacji stanową Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia
2020r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.1.24.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich
w Gościejewie na rok szkolny 2020/2021
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Rogoźno w roku szkolnym 2020/2021
Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania
1
uzupełniającego

Termin

Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu
1. wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
od 17 do – 23 lutego 2020r.
2020/2021.
2.

Podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych
miejsc w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
3.
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
4. rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
5. przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
6. rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.
Możliwośd wystąpienia rodzica do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
7.
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do
przedszkola.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do
8.
przedszkola.

9.

Wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora
placówki od roztrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od
10. roztrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

1

-

24 lutego 2020 r.

20 maja 2020 r.

od 24 lutego do 20 marca od 20 maja do 03 czerwca
2020 r.
2020 r.

30 marca 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

od 30 marca do 03 kwietnia
od 12 do 19 czerwca 2020r.
2020 r.

17 kwietnia 2020 r.

24 czerwca 2020 r.

od 20 do 28 kwietnia 2020r. od 24 do 30 czerwca 2020r.

Uzasadnienie sporządza się Uzasadnienie sporządza się
w terminie 5 dni od dnia
w terminie 5 dni od dnia
złożenia odwołania przez złożenia odwołania przez
rodzica kandydata
rodzica kandydata

7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia

7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia

7 dni od dnia otrzymania
odwołania

7 dni od dnia otrzymania
odwołania

Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się w przedszkolach, w których są wolne miejsca.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.1.49.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas sportowych prowadzonych przez Gminę
Rogoźno w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

1.

Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

2.

Składanie wniosku do klasy sportowej do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej po badaniu
lekarskim kandydatów do klasy sportowej.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny
wynik prób sprawności fizycznej.

5.

6.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.

7.

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

1

Termin

Termin postępowania
uzupełniającego

od 01 kwietnia 2020 r.

od 03 czerwca 2020 r.

do 30 kwietnia 2020 r.

do 17 czerwca 2020 r.

od 01 kwietnia 2020 r.

od 04 maja 2020 r.

do 30 kwietnia 2020 r.

do 15 maja 2020 r.

do 15 maja 2020 r.

do 22 maja 2020r.

19 maja 2020 r.

do 30 maja 2020 r.

do 22 maja 2020 r.

do 05 czerwca 2020 r.

25 maja 2020 r.

08 czerwca 2020 r.

do 03 czerwca 2020 r.

do 16 czerwca 2020 r.

05 czerwca 2020 r.

17 czerwca 2020 r.

Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się w szkołach, w których są wolne miejsca.

