
ZARZ1\DZENIE NR 2/2020 
WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 07 stycznia 2020 roku 

w sprawie harmonogramu czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu 

uzupelniaj~cym do klas pierwszych szkoly podstawowej, dla ktorej organem 

prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2020/2021. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. 2019 poz. 506 z p6zn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148 z p6Zn. ZITI.) 

zarzqdzam, co nasttfpuje: 

§1 

Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym oraz posttfpowaniu 

uzupelniajqcyrn do klas pierwszych szkoly podstawowej, dla kt6rej organem prowadzqcym 

jest Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2020/2021, stanowiqcy Zalqcznik do niniejszego 

zarzqdzenia. 

§2 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zespolu Szk61 im. Integracji Europejskiej 

w Nowyrn Miescie. 

§3 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

S/owmn;r 



Za/qcznik do ZarZ<jdzenia Nr 2/2020 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 07 stycznia 2020 roku 

DATA 
ETAP REKRUT ACJIICZYNNOSCI RODZICA 

od do 

Post~powanie rekrutacyjne 

09 marca 2020 roku 
20 marca 2020 roku 

do godz. 1600 

Zlozenie wniosku 0 przyjycie do szkofy podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzaj(lcymi spelnianie przez kandydata 
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym 

23 marca 2020 roku 03 kwietnia 2020 roku 

Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjn(l wniosk6w 0 przyjycie 
do szkoly podstawowej i dokument6w potwierdzaj(lcych spelnianie 
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagy 
w postypowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodnicz<jcego komisji rekrutacyjnej czynnosci zwi(lZanych 
z potwierdzeniem okolicznosci zawartych w oswiadczeniach 

J0 kwietnia 2020 roku 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn(llisty 
kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w 
niezakwalifikowan~ch 

10 kwietnia 2020 roku 17 kwietnia 2020 roku 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjycia w postaci 
pisemnego oswiadczenia 

24 kwietnia 2020 roku 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn<j listy 
kandydat6w przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych 

Procedura odwolawcza 

od 24 kwietnia 2020 roku 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjytych 
i nieprzyjytych rodzic moze wyst<jpic do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem 0 sporz(ldzenie uzasadnienia odmowy przyjycia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic moze 
wniesc do dyrektora przedszkolalszkofy odwolanie od 
rozstrzygniycia komisji rekrutacyjnej. 

Post~powanie uzupelniajllce 

01 czerwca 2020 roku 05 czerwca 2020 roku 

Z10zenie wniosku 0 przyjycie do szkofy podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzaj(lcymi spelnianie przez kandydata 
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjn~m 

08 czerwca 2020 roku 12 czerwca 2020 roku 

Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjn(l wniosk6w 0 przyjycie do 
szkoly podstawowej i dokument6w potwierdzaj(lcych spelnianie 
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagy 
w postypowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodnicz(lcego komisji rekrutacyjnej czynnosci zwi(lZanych 
zgotwierdzeniem okolicznosci zawartych w oswiadczeniach 

19 czerwca 2020 roku 
Podanie do pubJicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn(llisty 
kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w 
niezakwalifikowanych 

19 czerwca 2020 roku 25 czerwca 2020 roku 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjycia w postaci 
pisemnego oswiadczenia 

26 czerwca 2020 roku 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn<j listy 
kandydat6w przyjytych i kandydat6w nieprzyjytych 

od 26 czerwca 2020 roku Procedura odwolawcza 

____l 


