
ZARZĄDZENIE NR 5/2020
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego                           
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna

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, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra 
Górna, stanowiący załącznik  do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Opinogóra Górna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt

Piotr Czyżyk
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Załącznik do zarządzenia Nr 5/2020

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 16 stycznia 2020 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA

DOKUMENTOW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWDZĄCYM JEST

GMINA OPINOGORA GORNA

L.p. Rodzaj czynności
Termin                    

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin             
w postępowaniu 
uzupełniającym

1. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej, klasy 
pierwszej szkoły podstawowej 
wraz z załącznikami

27 stycznia – 10 lutego 
2020 r.

11 – 18 maja 2020 r

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej,                                          klasy pierwszej 
szkoły podstawowej

9 – 23 marca 2020 r. 20- 29 maja 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych

30 marca 2020 r. 1 czerwca 2020 r.

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

6 kwietnia 2020 r. 8 czerwca 2020 r.
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