
ZARZĄDZENIE NR 3/0050/2020
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych 
szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Stary Lubotyń.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas 
I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń na rok szkolny 
2020/2021, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Dyrektorom publicznych szkół 
podstawowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stary Lubotyń

Ireneusz Gumkowski
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Załącznik do zarządzenia Nr 3/0050/2020

Wójta Gminy Stary Lubotyń

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020
do 17.03.2020

od 06.04.2020
do 10.04.2020

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego przez dzieci 
uczęszczające do publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych

od 02.03.2020
do 09.03.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe

18.03.2020 14.04.2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych

24.03.2020 20.04.2020

Id: 4B580FD9-F34E-467B-A4BB-66CE66463B2B. Uchwalony Strona 1




