
BURil,IIST'RZ
GMINY I MIASTA

czt rwionkr-l'eszczvnv 
zarzqdzenie Nr 6/20

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie: term i n6w przeprowadzania postgpowania rekrutacyj nego
i postgpowania uzupelniajqcego, w tym termin6w skladania dokument6w

dotyczqcych naboru do klas pienuszych publicznych szk6l
podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto

Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 202012021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22019r. poz.506 zp62n.zm.), art. 154 ust. 1 pkt l wzwiqzku
z arl. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo O6wiatowe (Dz. U.
22019 r. poz. 1148 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1.

Ustala siq, na rok szkolny 202012021, terminy pzeprowadzania postgpowania
rekrutacyjnego i postqpowania uzupelniajqcego, w tym terminy skladania
dokument6w dotyczqcych naboru do klas pieruvszych publicznych szk6l
podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny:

1. Postepowanie rekrutacyjne.

Terminy
w postepowaniu rekrutacyjnymLp. Rodzaj czynnoSci

Zlozenie wniosku o przyjgcie do klasy pieMszej szko.ly

r \ podstawowej wraz z dokumentami potwierdzajacymi

') 5p"r.i^" pt".-r,-*Jyo"L *rrunk6w lub xrytlii6w uranyctr 15 06 2020 t 26'06 2o2o t'

pod uwage w postepowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikacja pzez komisje rekrutacy.inq wniosk6w o przyjecie
do klasy pierwszej szkoly podstawowej oraz dokument6w
potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata warunk6w lub

2) kMeri6w branych pod uwagq w postepowaniu rekrutacyjnym, 29.06.2020 r. 02.07 .2020 r.
w tym dokonanie przez pzewodniczqcego komisji
rekrutacyjnej czynnosci, o ktorych mowa w art. 150 ust. 7
ustawy - Prawo oswiatowe.

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisje rekrutacyjnq

ooloo

3) list kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalif ikowanych.

03.07.2020 r.

1\ Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjeciaa' w postaci pisemnego oswiadczenia. 06 07 2020 r' 1007 2020 r'

5) foqanig do publicznej wiadomosci przez komisje rekrutacyjnq 
fi.OT.2O2O t.'' list kandydat6w przyjetych i kandydat6w nieprzyjetych.



Lp.

1)

2. Postqpowanie uzupelniajqce.

Rodzaj czynnosci

Zlo2enie wniosku o przyjecie do klasy pierwszej szkoly
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzajqcymi
spelnianie przez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych
pod uwagQ w postQpowaniu rekrutacyjnym.

WeMikacja przez komisje rekrutacyjnE wniosk6w o ptzyjQcie
do klasy pieMszej szkoly podstawowej oraz dokument6w
potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata warunk6w lub
kryteriow branych pod uwage w postepowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczqcego komisji
rekrutacyjnej czynnosci, o kt6rych mowa w art. 150 ust. 7
ustawy - Prawo oswiatowe.

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisje rekrutacyjnq
list kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwal if ikowanych.

Potwierdzenie pzez rodzica kandydata woli pzyjQcia
w postaci pisemnego oswiadczenia.

Podanie do publicznej wiadomoSci pzez komisje rekrutacyjna
list kandydat6w przyjetych i kandydat6w nieprzyjqtych.

Terminy
w postepowaniu uzupelniajacym

20.07.2020 t. 24.07 .2O2O r.

27 .07 .2020 r. 31 .08.2020 r.

03.08.2020 r.

03.08.2020 t. 07.08.2020 t.

'10.08.2020 r.

3)

4l

s2.

Wykonanie Zazqdzenia powierza sie Dyrektorom Szk6l Podstawowych, dla kt6rych

organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

s3.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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