
BUIł.MIS',l'R:i {]oGOj-INA
tlĺ. ii.;.'': iii l''.';iĺ-,11; 1;

Ą'7-320 GĹjGcLiľi

Z ARZ ĄDZENIE NR o ľ.I.0050.9
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 15 sĘcznia 2020 r.

w sprawie ustalenia teľminów pľZeprowadzania postępowania rekľutacyjnego i postępowania

uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów pľzedszkolnych w szkołach podstawowych oruz szkőł
podstawowych na rok szkolny 20201202t

Na podstawie aľt. 154 ust 1 pkt 1 ustawy zdnĺa 14 grudnia 2016r. Pľawo oświatowe.
(Dz. U. z2019 t. poz. l148, 1078 ,1287,1680' 1681, 1818, 2197 i2248) zarządzam, co następuje:

$ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniająaego oÍazterminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów pľzedszkolnych
w szkołach podstawowych okĺeśloĺe w ZaŁączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

$ 2. Ustala się teľminy przeprowaďzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego oÍaz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych okĺeślonew Załączniku nľ 2 do niniejszego Zarząďzenia.

$ 3. Wykonaĺie zarządzeniapowieľza się Naczelnikowi Wydziďu oświaĘ' Sportu i Rekreacji
orazďyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Gogolin.

$ 4. Zaruąđzenie wchodziw Ącie z dniem podpisania.
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Załączniknľ 2 do
Zarządzeĺia or.I. 005 0 .9 .2020

Burmistrza Gogolina z dnia 15 stycznia 2020 r.

T eľm iny przeprowa dzania postęp owania ľekľutaryj nego ĺ postęp owaniu
uzupełniając€go w ľoku szkolnym 2020l2021do publicznych szkół podstawowych'
dla których oľganem pľowadzącym jest Gmina Gogolin
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Tęľmin w postępowaniu
uzupeŁriającym

Rodzaj crynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyin,rm

Lp.

od 04 - 08 maja 2020 rod 16 -27 marca
2020 r.

1 ZłoŻenię wniosku o przyjęcie do szkoĘ
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie ptzez kandydata
warunków lub kľyteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekĺutacyj nym

od 30 -17 kwietnia
2020 r.

od 11- 25 maja2020 r.
2 WeryÍikacj a ptzez komisj ę rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwieľ ďzający ch spełnianie
pÍzez kandydata waľunków lub kryteľiów
bľanych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w Ęm dokonanie pÍzęz
przewodnic Zącego komisj i rekĺutacyjnej
czynności, o których mowa w aľt. 150 ust. 7
ustawY - Prawo oświatowe

20 kwietnia 2020 r 26 mĄa2020 r
J Podanie do publicznej wiadomo ści pľzez komisj ę

ľekrutaryjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

27 maja2020 r
Podanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę
ľekrutacyjną lisĘ kandydatów przyjęĘ ch
i kandvdatów nieprzyi ętych

21 kwietnia 2020 r
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