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rekrutacyjnego
w sprawie ustalenia terminów przeprowalzenj1 postępowania
na rok szkolny
dokumentów
i postępowania uzupełniającego, w Ę_m terminów składania
p o dstawowych
2020l 2021 oo o aaziaiow p-rzeas"kolnych w publicznych szkołach
podstawowych,
oraz do klas I publicznych szkół

dlaktórychorganemprowadzącymjestGminaSolecnadWisłą

Na podstawie

ar1. 30 ust. 1 ustawy

z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z20\9 T.poz.506 zpoźn.zm.) otaząr1. 154 ust" t pkt

t

w Zw.Zań"29 ust,2 pkt

T, poz, 1148 zpóźn,
ustawy z dnia 14 grudnia ż016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. zż019
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§ 1. Ustala się terminy

przeplowadzenia postępowania rekrutacl,jnego

i

postępowania

składania dokumentów na rok szkolny 2020lż021 do
do klas I publicznych
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz
nad Wisłą,
szkół podstawowych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Solec

uzupełniającego,

w tym terminy

w załączniku nr 1 do niniejszego zal,ządzenia,

się dyrektorom publicznych szkoł PodstawowYch, dla
§ 2. Wyko nanie zarządzenia powierza
ktorych organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą,

w życie z dniem podpisania i zostanie opublikowane na stronie BIP
nad
Gminy Solec nad Wisłą oTaZ na stronach internetowych szkoł podstawowych w Solcu
§ 3. Zarządzenie wchodzi

Wisłą i Pawłowicach.
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Do ZarządzęńaNr OS.0050.7 .ż020
Wójta Gminy Solec nad Wisłą
zdnia 27 stycznia}}2} r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzuPełniającego
na rok- szkolny 2020t2}2t do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowy ch oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
Terminy

Lp. Rodzaj czynności

w postępowaniu

rekrutacyjnym

1

Złożeniewniosku o przyjęcie do
oddziału przedszkolnego w szkole

Terminy
w postępowaniu

rekrutacyjnym
uzupełniającym

od24.02.2020 r.
do 06.03.ż020 r.

od30.03.ż020 r.
do 06.04.2020 r,

komisję
rekrutacyjną złożonych wniosków
i dołączonych do nich dokumentów
w postępowaniu rekrutacyj nym.

do 13.03.2020 r.

do 10.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatow zakwalifikowanych

18.03.2020 r,

15.04.ż020 r.

Pisemne potwierdze nie ptzez r odzica
kandydata woli przyjęcia w formie
pisemnego oświadczenia.

do 25.03.20ż0 t.

do 2I.04.2020 t.

Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych

ż7.03.ż0ż0r.

28.04.2020 r.

podstawowej lub do klasy Ipublicznej

szkoĘ podstawowej wtaz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
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