
ZARZ;\DZENIE NR 312020 
W6jta Gminy Radziejowice 

z dnia 31.01.2020 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w post((powaniu rekrutacyjnym 
oraz post((powaniu uzupelniaj~cym do publicznych przedszkoli, oddzial6w 
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych i do klas pierwszych publicznych 
szk61 podstawowych prowadzonych przez Gmin(( Radziejowice na rok szkolny 202012021 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzq.dzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571,1696 i 1815), oraz art. 
154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
Oswiatowe (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 
r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248) zarzq.dzam, co nastypuje: 

§ 	1. 

1. 	 Ustala siy harmonogram czynnoscl w postypowaniu rekrutacyjnym oraz postypowaniu 
uzupelniaj q.cym do publicznych przedszkoli i oddzia16w przedszkolnych w publicznych 
szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminy Radziejowice na rok szkolny 
2020/2021, stanowiq.cy Zalq.cznik nr 1 do niniejszego zarzq.dzenia. 

2. Ustala siy harmonogram czynnoscl w postypowaniu rekrutacyjnym 
oraz postypowaniu uzupelniajq.cym do klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gminy Radziejowice na rok szkolny 2020/2021, stanowiq.cy Zalq.cznik 
nr 2 do niniejszego zarzq.dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzq.dzenia powierza siy Dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych 
szk61 podstawowych prowadzonych przez Gminy Radziejowice. 

§ 3. Zarzq.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

http:stanowiq.cy


Zat~cznik N r 1 
do Zarz~dzenia Nr 3/2020 

W6jta Gminy Radziejowice 
z dnia 31.01.2019 r. 

HARMONOGRAM CZYNNOSCI W POSTF;POWANIU REKRUTACYJNYM 

ORAZ POSTF;POW ANIU UZIJPELNIAJl\CYM 


DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH 

W PUBLICZNYCH SZKOLACH PODSTAWOWYCH 


PROWADZONYCH PRZEZ GMINF; RADZIEJOWICE 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 


Lp. Rodzaj czynnosci 
Termin 

w post'tPowaniu 
rekrutacy.inym 

Termin 
w post'tpowaniu 
uzupelniaj~cym 

1 2 3 4 

1 

Zlozenie wniosku 0 przyj «cie do 
przedszkola lub oddzialu 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej 
wraz z dokumentami 
potwierdzaj~cymi spelnianie 
przez kandydata warunk6w 
lub kryteri6w branych pod uwag« 
w postypowaniu rekrutacyjnym. 

od 24 luty 2020 r. 
do 13 marca 2020 r. 

od 4 maja 2020 r. 
do 15 maja 2020 r. 

2 

Weryfikacja przez komisj« 
rekrutacyj n~ 
wniosk6w 0 przyjycie 
do przedszkola lub oddzialu 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej 
i dokument6w potwierdzaj~cych 
spelnianie przez kandydata 
warunk6w lub kryteri6w branych 
pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodnicz~cego komisji 
rekrutacyjnej czynnosci, 0 kt6rych 
mowa wart. 150 ust. 7 ustawy 
Prawo oswiatowe. 

16 marca 2020 1". 
18 maja 2020 r. 

3 

Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisjy rekrutacyjn~ listy 
kandydat6w zakwalifikowanych 
i kandydat6w 
niezakwalifikowanych . 

30 marzec 2020 r. 
25 maja 2020 r. 

4 
Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyj«cia 
w postaci pisemnego oswiadczenia 

od 31 marca 2020 r. 
do 6 kwietnia 2020 r. 

od 26 maja 20201". 
do 28 maja 20201". 

5 

Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisjy rekrutacyjnq listy 
kandydat6w przyjytych 
i kandydat6w nieprzyjytych. 

7 kwietnia 2020 r. 
29 maja 2020 r. 



Za1llcznik Nr 2 
do Zarzqdzenia Nr 3/2020 

W6jta Gminy Rad ziejowice 
z dnia 31 .0 1.2020 r. 

HARMONOGRAM CZYNNOSCI W POSTE;POWANIU REKRUTACYJNYM 

ORAZ POSTE;POW ANIU UZUPELNIAJ1\CYM 


DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKOL PODSTAWOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINE; RADZIEJOWICE 


NA ROK SZKOLNY 2020/2021 


Lp. Rodzaj czynnoSci 
Termin 

w post~powaniu 
rekrutacY.inym 

Termin 
w post~powaniu 
uzupelnia.illcym 

1 2 3 4 

1 

Zlozenie wniosku 0 przyjycie 
do szkoly podstawowej 
wraz z dokumentami 
potwierdzajqcymi spelnianie 
przez kandydata warunk6w 
lub kryteri6w branych pod uwagy 
w postypowaniu rekrutacyjnym. 

od 24 luty 2020 r. 
do 13 marca 2020 r. 

od 4 maja 2020 r. 
do 15 maja 2020 r. 

2 

Werytlkacja przez komisjy 
rekrutacyjnC! wniosk6w 0 przyjycie 
do szkoly podstawowej 
i dokument6w potwierdzajC!cych 
spelnianie przez kandydata 
warunk6w lub kryteri6w branych 
pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczC!cego komisj i 
rekrutacyjnej czynnosci, 0 kt6rych 
mowa wart. 150 ust. 7 ustawy 
Prawo oswiatowe. 

16 marca 2020 r. 
18 maja 2020 r. 

3 

Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisjy rekrutacyjnq listy 
kandydat6w zakwal itlkowanych 
i kandydat6w 
niezakwalifikowanych. 

30 marzec 2020 r. 
25 maja 2020 r. 

4 

Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjycia 
w postaci pisemnego 
oswiadczenia. 

od 31 marca 2020 r. 
do 6 kwietnia 2020 r. 

od 26 maja 2020 r. 
do 28 maja 2020 r. 

5 

Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisjy rekrutacyjnC! listy 
kandydat6w przyjytych 
i kandydat6w nieprzyjytych. 

7 kwietnia 2020 r. 
29 maja 2020 r. 




