z ARz ĄDaENIE NR .."?n&-/.*PrO
BURMISTRZA WASILKOWA
z

dniałtĄ$}r/iŁ

ż020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w Ęm terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/202l do klas I szkół
podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym
154ust. 1pktlustawy zdnia l4grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz,U.2019,
poz.2245,
poz.II84, zm.
1078, 1680,2197,2248, 1078, 1681, I8I8,2197) iań.30ust. 1ustawy zdtia
8 marca 1,990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506, zm. poz. 1309, 1696, 1815, 157l), zarządza
się, co naĘpuje:

Na podstawie art

§ 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 202012021 do klas I szkół podstawowych, dla których
Gmina Wasilków jest organem prowadzącym.

Lp.

Rodzaj crynności

Termin

Termin

w postępowaniu

rekrutacvinvm

w postępowaniu
uzupełniaiącvm

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyi nym.

od I7.02.2020 r.
do 09.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.
do 08.05.2020 r.

2

Weryfikacj aprzez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzaj ących spełnianie przez kandydata
warunków lub layteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyi nym.

do 16.03.2020 r.

do 13.05.2020 r.

J

Podanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandvdatów niezakwalifikowanych.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
wzyięaia w postaci pisemnego oświadczenia.

5

Podanie do publicznej wiadomo ściprzez komisj ę
rekrutacyj ną listy kandydatów przyjęty ch
i kandvdatów nieprzviętych.

6

Wystąpienie z wnioskiem o sporz ądzenie
uzasadnienia odmowy ptzyjęcia kandydata
do szkoły podstawowei.

1

23.03.2020 r.

18.05.2020 r.

o godz.15.00

o godz.15.00

od24.03.2020 r.
do 06.04.2020 r.

od 19.05.2020 r.
do 26.05.2020 r.

10.04.2020 r.

01.06.2020 r.

o godz.15.00

o godz.15.00

do I7.04.2020 r.

do 08.06.2020 r.

§2.Zatządzenie wchodzi wzycie zdniem wydania iobowiązuje do czasu zakończęnia postępowania

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 202012021.
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