Zarządzenie Nr 15/2020
Burmistrza Gminy Prusice
z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Prusice, w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2020/2021.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1.
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Prusice na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy
składania dokumentów, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Prusice na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania
dokumentów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.prusice.pl oraz na tablicach
ogłoszeń oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Prusice wraz z Uchwałą nr XLIV/281/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10
marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Prusice, a także dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria
zawierająca obowiązujące kryteria i dokumenty.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których Gmina Prusice jest
organem prowadzącym.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Igor Bandrowicz
Burmistrz Gminy Prusice
(-)

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe do kompetencji
Burmistrza należy ustalenie do końca stycznia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych oddziałów przedszkolnych
i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na następny rok szkolny. W związku
z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 15/2020
Burmistrza Gminy Prusice
z dnia 28 stycznia 2020r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na
rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Prusice

Etap rekrutacji/czynności rodzica

Termin w

Termin w

postępowaniu

postepowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

w godzinach pracy szkoły

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji
przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału
przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 3 do 12 lutego 2020r.

--

od 20 lutego do 9 marca

od 24 do 27 marca

2020r.

2020 r.
od 28 do 31 marca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych
wniosków.

od 10 do 13 marca 2020r

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

16 marca 2020r.

1 kwietnia 2020r.

od 16 marca do 20

od 1 do 6 kwietnia

marca 2020r.

2020r.

23 marca 2020r.

8 kwietnia 2020r.

Pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka do
oddziału przedszkolnego.
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.
Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych do
komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

2020r.

7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych
5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej wyrażonego na pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia.
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc – do
postępowania uzupełniającego

7 dni od terminu otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy

7 dni od złożenia do Dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

23 marca 2020r.

Załącznik nr 2
Do zarządzenia nr 15/2020
Burmistrza Gminy Prusice
z dnia 28 stycznia 2020r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na
rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Prusice

Etap rekrutacji/czynności rodzica

Termin w

Termin w

postępowaniu

postepowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

w godzinach pracy szkoły

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentacją
potwierdzającą spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka do klasy
pierwszej szkoły podstawowej.
Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych do
komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

od 20 lutego do 9 marca

od 24 do 27 marca

2020r.

2020 r.

od 10 do 13 marca

od 28 do 31 marca

2020r

2020r.

16 marca 2020r.

1 kwietnia 2020r.

od 16 marca do 20

od 1 do 6 kwietnia

marca 2020r.

2020r.

23 marca 2020r.

20 kwietnia 2020r.

7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych
5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej wyrażonego na pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia.

7 dni od terminu otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy

7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

