
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2020/2021
DO: PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W  PUBLICZNYCH SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH,
KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ I MIAST0 RASZKÓW

Na podstawie art.  29 ust.2 pkt 2 i   art.154 ust.l  pkt  1  i  ust.3 ustawy z dnia  14   grudnia 2016
roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.1148 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do pub]icznej wiadomości:

Kryteria   brane   pod   uwagę   w   postępowaniu   rekrutacyjnym   do   publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas
pierwszych  publicznych  szkół podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  i  Miasto
Raszków  oraz  dokumenty  składane  przy  rekrutacji,  a  także  punktacja  przypisana
za poszczególne kryteria, będąca podstawą do przyjęcia, określone w :

1. Uchwale Nr XXV//197/2017 Radv Gminv i Miasta Raszków z dnia 14 lutego 2017
roku w sprawie określeria krvteriów rekrutaci i kandvdatów do Dublicznvch Drżeszkoli
i]rowadzanvch orzez Gmine i- Miasto Raszków

2. Uchwale Nr XXV/196/2017 Radv Gminv i Miast Raszków z dnia  14 lutego 2017
roku  w  sDrawie  ustalenia  krvterió-w  stosowanvch  w  i]ostepowaniu  rekrut;cvinvm
do  klasv óierwszei szkołv bodstawowei Drowadz-onei i]rz-ez G-riine i Miasto Rasżków.

Terminy    przeprowadzania    postępowania    rekrutacyjnego     oraz    postępowania
uzupełniającego,  w tym  terminy  składania  dokumentów,  na rok  szkolny  2020/2021
do  publicznych   przedszkoli,   oddziałów   przedszkolnych   w publicznych   szkołach
podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę i Miasto Raszków, określone w :

Zarzadzeniu   Nr   0050.382.2020   Burmistrza   Gminv   i   Miasta   Raszków   z   dnia
22 st+cznia 2020 roku w si)rawie: określenia teminów DrzeDrowadzania i)osteDowania
rekrutacvinego     i oostepo-wania     uzuDełniaiacego     n-a     iok     szkolnv-    2Ó-20/2021
do  Dublićzn+ch   oizedśżkoli.   oddziałów   oiz-eds-zkolnvch   w   Dublicznvch   szkołach
i)odśtawowvch  i -klas  Dierwszvch  oubliczhvch  szkół  oodstawbwvch  Drowadzonvch-Drzez Gmine i Miasto kaszków-.

cek Barłcz;ah



Zarządzenie Nr  0050.382.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 22 stycznia 2020 roku

w     sprawie:     określenia     terminów     przeprowadzania     postępowania     rekrutacyjnego
i postępowania  uzupełniającego,  na  rok  szkolny  2020/2021   do  publicznych  przedszkoli,
oddziałów   przedszkolnych   w   publicznych   szkołach   podstawowych   i   klas   pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków

Na podstawie art.  29  ust.2 pkt 2  i  art.154  ust.1  pkt  1  ustawy z dnia  14  grudnia 2016  roku
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§     1.     Ustalam     terminy     przeprowadzania     czynności     postępowania     rekrutacyjnego
i  postępowania  uzupełniającego,  w  tym  teminy  składania  dokumentów,  na  rok  szkolny
2020/2021  do  publicznych przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w publicznych  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę i  Miasto Raszków, zgodnie z  załącznikiem nr 1
do niniej szego zarządzenia.

§     2.     Ustalam    terminy     przeprowadzania     czymości     postępowania    rekrutacyjnego
i  postępowania  uzupełniającego,  w  tym  terminy  składania  dokumentów,  na  rok  szkolny
2020/2021  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
i  Miasto Raszków, zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3.     Wykonanie  zarządzenia  powierzam dyrektorom  przedszkola,  zespołu  szkół,  szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków.

§  4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.382.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 stycznia 2020 roku

Terminy  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego,  w  tym  terminy
składania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2020/2021  do  publicznych  przeszkoli,  oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto
Raszków

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin
w postępowaniu w postępowaniu
rekrutacy]nym uzupelniającym

1. Zło żeni e         przez          ro dzic ó w         dekl aracj i od 10.02.2020
o kontynuowaniu    przez    dziecko    wychowania do 21.02.2020
przedszkolnego  w  tym  publicznym  przedszkolu
lub  tym   oddziale   przedszkolnym w  publicznej
szkole podstawowej

2. Złożenie  wniosku  o   przyjęcie   do   publicznego od 24.02.2020 roku od 11.05.2020 roku
przedszkola      lub      oddziału      przedszkolnego do 13.03.2020 roku do 22.05.2020 roku
wpublicznej        szkole       podstawowej       wraz
z dokumentami      potwierdzającymi      spełnianie
przez  kandydata  kryteriów  branych  pod  uwagę
w postępowaniu rekrutacyj nym

3. Weryfikacja      przez       komisję       rekrutacyjną od 16.03.2020 roku od 25.05.2020 roku
wniosków      o      przyjęcie      do      publicznego do 20.03.2020 roku do 29.05.2020 roku
przedszkola         lub oddziału         przedszkolnego
w publicznej   szkole podstawowej i dokumentów
potwierdzających    spełnianie    przez    kandydata
kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 23.03.2020 roku 01.06.2020 roku
rekrutacyj ną                  l i sty                  kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5. Potwierdzenie   przez   rodzica   kandydata   woli od 23.03.2020 roku od 01.06.2020 roku
przyj ęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 27.03.2020 roku do 05.06.2020 roku

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 30.03.2020 roku 08.06.2020 roku
rekrutacyjną      listy      kandydatów      przyjętych
i  kandydatów nieprzyj ętych
Procedura odwoławcza od 30.03.2020 roku od 08.06.2020 roku

1.  W teminie  7  dni    od  dnia  podania  dó  publi.cznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  kandydatów
nieprzyjętych,   rodzic   kandydata   może   wystąpić   do   komisji   rekrutacyjnej   z   wnioskiem   o   sporządzenie
uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  danego  publicznego  przedszkola  lub  oddziału  przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej;
2. W teminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza
uzasadnienie odmo-wy przyjęcia;
3.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego
przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisj i rekrutacyjnej ;
4.W  terininie  7  dni  od  dnia  otrzymania  odwołania,  dyrektor  publicznego  przedszkola  lub  publicznej  szkoły
podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisj i rekrutacyjnej ;
5.  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora  danego  publicznego  przedszkola  lub  publicznej  szkoły  podstawowej  służy
skarga do sadu administracyjnego. `8#
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.382.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 22 stycznia 2020 roku

Teminy  postępowania  rekrutacyjnego  i    postępowania  uzupełniającego,  w  tym  teminy
składania  dokumentów,  na  rok  szkolny  2020/2021  do  klas  pierwszych  publicznych  szkól
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków

L.p. Rodzaj czynności Termln Termln
w postępowaniu w postępowaniu
rekrutacyinym uzupelniającym

1. Złożenie    wniosku    o    przyjęcie    do    klas    1 od 24.02.2020 roku od 11.05.2020 roku

publicznych       szkół       podstawowych       wraz do 13.03.2020 roku do 22.05.2020 roku
z dokumentami      potwierdzającymi      spełnianie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyj nym

2. Weryfikacja      przez       komisję       rekrutacyjną od 16.03.2020 roku od 25.05.2020 roku
wniosków  o  przyjęcie  do  klasy  1  publicznych do 20.03.2020 roku do 29.05.2020 roku
szkół             podstawowych             i dokumentów
potwierdzających    spełnianie    przez    kandydata
kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 23.03.2020 roku 01.06.2020 roku
rekrutacyj ną                  l i sty                  kandydató w
zkwalifikowanych                            i kandydatów
niezakwalifikowanych.

4. Potwierdzenie   przez   rodzica   kandydata   woli od 23.03.2020 roku od 01.06.2020 roku

przyj ęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 27.03.2020 roku do 05.06.2020 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 30.03.2020 roku 08.06.2020 roku

rekrutacyjną      listy      kandydatów      przyjętych
i kandydatów nieprzyj ętych
Procedura odwoławcza od 30.03.2020 roku od 08.06.2020 roku

1.  W  teminie  7  dni    od  dnia podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  kandydatów
nieprzyjętych,   rodzic   kandydata   może   wystąpić   do   komisji   rekrutacyjnej   z   wnioskiem   o   sporządzenieuzasadnieniaodmowyprzyjęciakandydatadodanegopublicznegoprzedszkolaluboddziałuprzedszkolnego

w publicznej szkole podstawowej;2.Wteminie5dnioddniawystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza

uzasadnienie odmowy przyjęcia;
3.W teminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego
przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisj i rekrutacyjnej ;4.Wterminie7dnioddniaotrzymaniaodwołania,dyrektorpublicznegoprzedszkolalubpublicznej  szkoły

podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisj i rekrutacyjnej ;5.Narozstrzygnięciedyrektoradanegopublicznegoprzedszkolalubpublicznej  szkoły  podstawowej  służy

skarga do sadu administracyjnego.
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