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ZARZĄDZENIE NR 5/20 

BURMISTRZA SZCZUCZYNA 

z dnia 22 stycznia 2020 roku 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego do klas  pierwszych w szkołach podstawowych  

oraz do publicznego przedszkola i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

w roku szkolnym 2020/2021 dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym  

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.1) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich lub oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021:  

 

Lp. Etap rekrutacji Termin 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

1. 

Złożenie deklaracji przez rodziców dziecka już 

uczęszczającego do przedszkola/ oddziału 

przedszkolnego o woli kontynuowania przez 

dziecko edukacji przedszkolnej w danym 

przedszkolu 

17-29 luty 2020 r. nie dotyczy 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

1-13 marca 2020 r. 18-29 maja 2020 r. 

3. 
Weryfikacja złożonych wniosków przez Komisję 

Rekrutacyjną 
16-30 marca 2020 r. 2-8 czerwca 2020 r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

6 kwietnia 2020 r. 12 czerwca 2020 r. 

5. 
Potwierdzenie pisemne przez rodziców woli 

uczęszczania dziecka do przedszkola 
14-30 kwietnia 2020 r. 15-22 czerwca 2020 r. 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
15 maja 2020 r. 25 czerwca 2020 r. 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1681, 1818, 2197 i 2248. 
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§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach 

podstawowych na rok szkolny 2020/2021: 

 

Lp. Etap rekrutacji Termin 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszych klas 

szkół podstawowych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

11 lutego – 20 marca 

2020 r. 
6-12 maja 2020 r. 

2. 
Weryfikacja złożonych wniosków przez Komisję 

Rekrutacyjną 

23 marca -15 

kwietnia   

2020 r. 

13-27 maja 2020 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

17 kwietnia 2020 r. 29 maja 2020 r. 

4. 
Potwierdzenie pisemne przez rodziców woli 

przyjęcia dziecka do szkoły 

20-30 kwietnia  

2020 r. 
1 -9 czerwca 2020 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
6 maja 2020 r. 15 czerwca 2020 r. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych Gminy 

Szczuczyn.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 

 

Burmistrz Szczuczyna 

mgr Artur Kuczyński 

 


