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Burmistrza Miasta Ko6cierzyna

z dnia 13 lutego 2020 r,

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoSci w postqpowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddzialow przedszkolnych przy szkolach podstawowych dla kt6rych organem

prowadzqcym jest Gmina Miejska Ko6cierzyna w roku szkolnym 202012021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oswiatowe (Dz.U.z2019
po2.1148 ze zmianami) zazqdzam co nastqpuje

$ 1 Ustala siq terminy postqpowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli/oddzialow przedszkolnych na rok

szkolny 202012021,

Tryb rekrutacji

Lp. Rodzaj czynnoSci Termin w postgpowaniu rekrutacyjnym

1

Ao2enie wniosku o pzyjqcie do pzedszkola/oddziatu

pzedszkolnego wruz z dokumentami potwierdzajqcymi

spelnianie pzez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod

uwagQ w postqpowaniu rekrutacyjnym.

1-31 marca 2020 r.

2.

Weryfikacja pzez komisjq rekrutacyjnq wnioskow o pzyjqcie do

pzedszkola/oddziatu pzedszkolnego, dokument6w
potwierdzajqcych spetnianie pnez kandydata warunk6w lub

kryteriow branych pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie pzez pzewodniczqcego komisji rekrutacyjnej

czynno5ci ustawowych,

do '10 kwietnia2020 r.

Podanie do publicznej wiadomo6ci pzez komisjq rekrutacyjnq

listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydat6w

n iezakwalifikowanych.

17 kwietnia 2020 r. godzina 14.00

4. Potwierdzenie Wzez rodzica kandydata woli pzyjqcia w postaci

pisemnego oSwiadczenia.

do 24 kwietnia2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomoSci pzez komisjq rekrutacyjnq
listy kandydat6w pzyjqtych i kandydatow niepzyjqtych.
Dyrektor pzedszkola/oddzialu pzedszkolnego, informuje
burmistza o nieprzyjqciu dziecka do pzedszkola, ktoremu
gmina ma obowiEzek zapewni6 mozliwoSc kozystania z
wychowania pzedszkolnego.

28 kwietnia 2020 r. godzina 14.00



1. Skladanie wnioskow o spozqdzenie uzasadnienia odmowy

przyjqcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej

wiadomo5ci listy kandydat6w pzyjgtych i

kandydatow niepzyjgtych

2. Pzygotqrtrranie i wydanie uzasadnienia odmowy pzyjqcia. do 5 dni od dnia

otzymania wniosku o spozqdzenie
uzasadnienia odmowy pzyiecia

J, Zlolenie do dyrektora odwolania od rozstrzygniqcia komisji

rekrutacyjnej wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy

przyjqcia.

do 7 dni od dnia

otzymania pisemnego uzasadnienia

odmowy pzyjqcia

4. Rozstrzygniqcie pzez dyrektora odwoiania od rozstrzygniqcia

komisji rekrutacyjnej wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu

odmowy pzyjqcia.

do 7 dni od dnia otzymania odwolania od

rozstrzygnigcia komisji rekrutacyjnej

$ 2. Ustala siq terminy postqpowania uzupetniajqcego do publicznych przedszkoli/oddzialow przedszkolnych na

rok szkolny 202012021.

Lp. Rodzaj czynno6ci Termin postgpowania uzupelniajqcego

I

Zohenie wniosku o pzyjqcie do pzedszkola/oddzialu

pzedszkolnego wtaz z dokumentami potwierdzajqcymi

spelnianie pzez kandydata warunk6w lub kryteriow branych pod

uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym.

4 -11ma1a2020 r.

2.

Weryfikacja pzez komisjq rekrutacyjnqwnioskow o pzyjqcie do

pzedszkola/oddziatu pzedszkolnego, dokument6w

potwierdzajqcych spelnianie pzez kandydata warunk6w lub

kryteriow branych pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym, w

tym dokonanie pzez pzewodn icz4cego komisj i rekrutacyjnej

czynno6ci ustawowych.

Do 15 maja 2020 r.

J.

Podanie do publicznej wiadomoSci pzez komisjq rekrutacyjnq

listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydat6w

n iezakwal ifl kowanych w postgpowani u uzu pelniajqcym.

5 czenivca 2020 r. godzina 14.00

4.

Potwierdzenie pzez rodzica kandydata woli przyjqcia w postaci

pisemnego oswiadczenia,

Do 15 czenrvca2020 r.

E

Podanie do publicznej wiadomoSci pzez komisjq rekrutacyjnq

listy kandydatow pzyjqtych i kandydatow niepzyjqtych w

postgpowaniu uzupelniajqcym,

22 czerwca2020 r. godzina 14,00



g 3. Wykonanie zazqdzenia powieza siq Dyrektorom Szkol Podstawowych/Pzedszkoli w Ko6ciezynie,

$4.Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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