
ZARZf\DZENIE NR 3/2020 
WOJTA GMINY BIELSK 
z dnia 13 stycznia 2020 r. 

w sprawie terminow przeprowadzania postftpowania rekrutacyjnego i postftpowania 

uzupelniaj~cego, w tym terminy skladania dokumentow do publicznych przedszkoli, oddzialow 

przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych i kJas I szkol podstawowych prowadzonych 

przez Gmin~ Bielsk na rok szkolny 2020/2021. 

Na podstawie al1. 154 ust. J pkt I, w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2019 r. poz. 1148 z p6Zn. zm.) W6jt Gminy Bielsk zarzqdza, co nastypuje: 

§ 1. Ilekroc w zarzqdzeniu jest mowa 0: 

I) ustawie - nalezy przez to rozumiec lIstawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe; 

2) przedszkolu - nalezy przez to rozumiec takZe oddzia! przedszkolny w szkole podstawowej; 

3) szkole - nalezy przez to rozumiec szkoly podstawowq i zesp61 szk6L 

§ 2. Okresla siy terminy przeprowadzania postypowania rekrutacyjnego, w tym terminy skladania 
dokument6w, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminy Bielsk na rok szkolny 2020/2021, 
stanowiqcy Zalqcznik Nr I do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 3. Okresla siy terminy przeprowadzania postypowania uZllpelniajqcego, w tym terminy skladania 
dokument6w, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminy Bielsk na rok szkolny 2020/2021, 
stanowiqcy Zalqcznik Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 4. Okresla si y terminy przeprowadzania postypowania rekrutacyjnego, w tym terminy sk!adania 
dokument6w, do klas I szk61 podstawowych prowadzonych przez Gminy Bielsk na rok szkolny 2020/2021, 
stanowiacy Zalqcznik Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 5. Okresla si y terminy przeprowadzania postypowania uzupelniajqcego, w tym terminy skladania 
dokument6w, do klas I szk61 podstawowych prowadzonych przez Gminy Bielsk na rok szkolny 2020/2021 , 
stanowiqcy Za!qcznik Nr 4 do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 6. Zobowiqzuje siy dyrektor6w szk61 i dyrektor6w przedszkoli do przeprowadzenia rekrutacji. 

§ 7. Zarzqdzenie podlega og!oszeniu na stronie internetowej Urzydu Gminy Bielsk oraz na tablicach 
og!OSZeI'l i stronach internetowych szk6! i przedszkoli. 

§ 8. Wykonanie zarzqdzenia powierza si y dyrektorom szk6! dyrektorowi przedszkola na terenie 
Gminy Bielsk. 

§ 9. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik Nr I do Zarzqdzenia Nr 3/2020 

W6jta Gminy Bielsk z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Terminy post~powania rekrutacyjnego, a talde terminy skladania dokumentow do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gmin~ Bielsk na rok szkolny 2020/2021 

Lp. Rodzaj czynnosci Termin w 
post~powaniu 

rekrutacyjnym 

1. Z10zenie wniosku 0 przyjycie do przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzaj~cymi spe1nianie przez kandydata warunkow lub kryteriow 
branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym 

06.03.2020 r. do 
20.03.2020 r. 

2. 
Werytikacja przez komisjy rekrutacyjn~ wnioskow 0 przyjycie do przedszkola i 
dokumentow potwierdzaj~cych spe1nianie przez kandydata warunkow lub 
kryteriow branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodnicz~cego komisji rekrutacyjnej czynnosci, 0 ktorych 
mowa wart. 150 ust. 7 ustawy 

23.03.2020 r. do 
27.03.2020r. 

3. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisje rekrutacyjnq listy 
kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow niezakwali tikowanych 30.03.2020 r. 

4. POlvvierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjycia w postaci pisemnego 
oswiadczenia 03.04.2020 r. do 

09.04.2020r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjnq listy 
kandydatow przyjytych i kandydatow nieprzyjytych oraz informacji oliczbie 
wolnych miejsc 14.04.2020 r. 



Zalqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 3/2020 

W6jta Gminy Bielsk z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Terminy posh(powania uzupelniaj~cego, a talde terminy skladania dokumentow do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gmin~ Bielsk na rok szkolny 2020/2021 

Lp. Rodzaj czynnosci Termin w 
post~powaniu 

uzupelnia.j~cym 

l. iZlo:zenie wniosku 0 przyj((cie do przedszkoJa wraz z dokumentami 
potwierdzajqcymi spelnianie przez kandydata warunkow lub kryteri6w branych 
pod uwag(( w post((powaniu rekrutacyjnym 

04.05.2020 r. do 
08.05.2020 r. 

2. Weryfikacja przez komisj(( rekrutacyjnq wnioskow 0 przyj((cie do przedszkola i 
dokument6w potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata warunk6w lub 
kryteri6w branych pod uwag(( w postypowaniu rekrutacyjnym. w tym dokonanie 
przez przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej czynnosci, 0 ktorych mo\-va \vart. 
150 ust. 7 ustawy 

14 .05 .2020 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisje rekrutacyjnq listy kandydat6w 
zakwalifikowanych i kandydat6w niezakwal ifikowanych 

29.05.2020 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj((cia w postaci pisemnego 
oswiadczenia 

05.06.2020 t·. 

5. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjnq listy kandycl at6w 
przyj((tych i kanclydatow nieprzyj((tych 

09.06.2020 r. 



, 
Zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 3/2020 

W6jta Gminy Bielsk z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Terminy postcrpowania rekrutacyjnego, a takZe terminy skladania dokumentow do klas I 

publicznych szk61 podstawowych prowadzonych przez Gmincr Bielsk na rok szkolny 2020/2021 

Lp. Rodzaj czynnosci Termin w 
post((powaniu

rekrutacyjnym 

l. Z10zenie wniosku 0 przyjycie do szkoly podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzaj~cymi spelnianie przez kandydata warunk6w lub kryteri6w 
branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym od 09.03.2020 r. do 

31.03.2020r. 

2. Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjn~ wniosk6w 0 przyjycie do szkoly 
podstawowej i dokument6w potwierdzaj~cych spelnianie przez kandydata 
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonanie przez przewodnicz~cego komisji rekrutacyjnej czynnosci, 0 
kt6rych mowa wart. 150 ust. 7 ustawy do 10.04.2020 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjnq listy 
kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w niezakwalifikowanych 

do 17.04.2020 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjycia w postaci pisemnego 
oswiadczenia do 21.04.2020 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjnq listy 
kandydat6w przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych do 30.04.2020 r. 



, 

Zalqcznik Nr 4 do Zarzqdzenia Nr 3/2020 

W6jta Gminy Bielsk z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Terminy post-rpowania uzupelniaj~cego, a takZe terminy skladania dokumentow do klas I 

publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez Gmin-r Bielsk na rok szkolny 2020/2021 

L.p. Rodzaj czynnosci Termin w 
post~powaniu 
uzupelniaj~cym 

I. Zlozenie wniosku 0 przyjycie do szkoly podstawowej wraz z dokumenLami 
potwierdzajC)-cymi spelnianie przez kandydata warunk6w lub kryteri6w od 04.05.2020 r. do 

branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym 12.05.2020 r. 

2. Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjn'1 wniosk6w 0 przyjycie do szkoly 
podstawowej i dokument6w potwierdzaj'1cych spelnianie przez kandydata 
IWarunk6w lub kryteri6w branych pod uwagy w postypowaniu do 19.05.2020 r. 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczqcego komisji 
rekrutacyjnej czynnosci, 0 kt6rych mowa wart. 150 ust. 7 ustav,y 

3. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn~ listy 
kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w niezakwalifikowanych 

do 29.05.2020 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjycia w postaci pisenm ego 
09.06.2020 r.oswiadczenia 

5. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyj nq listy 
15.06.2020 r.kandydat6w przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych 


