ZARZ~DZENIE

NR 112020

W6JTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 07 styczoia 2020 roku

w sprawie harmonogramu czynnosci w post~powaniu rekrutacyjoym oraz post-rpowaniu
uzupelniaj~cym

do pubJicznego przedszkola, dla kt6rego organem

prowadz~cym

jest

Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie art. 30 Ust. I ustawy z dnia 8 marca J 990 roku 0

samorz~dzie

gminnym (Oz. U.

2019 poz. 506 z poin. zm.), art. 154 Ust. I pkt I w zwi¥ku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148 z pom. zm.) zarzqdzam,
co nast~puje:

§l
Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym oraz postypowaniu
uzupelniaj~cym

do pubJicznego przedszkoJa, dla ktorego organem prowadli}cym jest Gmina

Nowe Miasto na rok szkolny 2020/2021 , stanowi'}cy Za/qcznik do niniejszego za.r2.Cldzenia.

§2
Wykonanie zarzqdzenja powlerzam Dyrektorowi Przedszkola SarnoTZ<ldowego 1m. Misia
Uszatka w Nowym MieScie.

§3
ZaTZ<ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 1/2020 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 07 stycznia 2020 roku

DATA
od

ETAP REKRUTACJIJCZYNNOSCI RODZICA
do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej

02 marca 2020 roku

06 marca 2020 roku

Ziozenie deklaracji 0 kontynuowaniu przez dziecko wychowania
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym .

Post~powanie

09 marca 2020 roku

20 marca 2020 roku
do godz. 1600

23 marca 2020 roku

03 kwietnia 2020 roku

10 kwietnia 2020 roku
10 kwietnia 2020 roku

17 kwietnia 2020 roku

24 kwietnia 2020 roku

rekrutacyjne

Zlozenie wniosku 0 przyjl(cie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzaj'lcymi spemianie przez kandydata warunk6w lub
kryteri6w branych pod uwag~ w post~powaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisj~ rekrutacyjn'l wnioskow 0 przyjycie
do przedszkola i dokument6w potwierdzaj<jcych spclnianie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagy
w post~powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniclljcego komisj i rekmtacyjnej czynnosci zwi¥-3nych
z potwierdzeniem okolicznosci zawartych w oswiadczeniach
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjnll listy
kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezak waIi fikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj~cia w postaci
pisemnego oswiadczenia
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisji( rekrmacyjnlllisty
kandydatow przyjt;tych i kandvdat6w nieprzvi~tych

Procedura odwolawcza

W terminie 7 dni od dnia 0publikowania list dzieci przyj~tych
i niepr2yj~tych rodzic maze \\<),stllpic do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem 0 sporlljdzenie uzasadnienia odmowy przyj~cia.
od 24 kwietnia 2020 roku
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic moze
wnieSc do dyrektora przedszkola/szkoly odwolanie od
rozstr.zygni~cia komisji rekrutacyjnej.
Post~powanie

01 czerwca 2020 roku

05 czerwca 2020 roku

08 czerwca 2020 roku

12 czerwca 2020 roku

19 czerwca 2020 roku
J 9 czerwca

2020 roku

25 czerwca 2020 roku

26 czerwca 2020 roku
od 26 czerwca 2020 roku

uzupelniajllce

Ziozenie wniosku 0 przyjycie do przedszkoJa wraz z dokumentami
potwierdzaj'lcymi spemianie przez kandydata warunk6w lub
J<!yteri6w bran~ch pod uwag y w post~powaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjn'l wniosk6w 0 przyj~cie do
przedszkola i dokument6w potwierdzaj'lcych spelnianie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagcy w
POslypowaniu rekrutacyjnym. w tym dokonanie przez
przewodnicZ'lcego komisji rekrutacyjnej czynnosci .zwi¥-3nych
z potwierdzeniem okolicznoSci zawartych w oswiadczeniach
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj~ rekrutacyjn'l listy
kandydatow zakwalifikowanych j kandydat6w
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjycia w postaci
t'isemnego oswiadczenia
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn!j listy
kandydatow przyjytych i kandydat6w nief.'J ,-yj<;'lych
Procedura odwolawcza

