ZARZĄDZENIE NR 192/2020
BURMISTRZA MIASTA KRZYŻ WIELKOPOLSKI
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 163/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia
2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do przedszkoli oraz klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
na rok szkolny 2020/2021
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr 163/2020 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do
składania dokumentów do przedszkoli oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim na rok szkolny 2020/2021 zmienia się załącznik nr
1 i nadaje mu się nową treść, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krzyżu Wielkopolskim.
§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krzyża
Wielkopolskiego
Rafał Sroka
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 192/2020
Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego
z dnia 28.04.2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów do przedszkoli i Oddziału przedszkolnego Szkoły
Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących na rok szkolny
2020/2021 dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyż Wielkopolski.
od dnia

do dnia
31.01.2020 r.

10.02.2020 r.

14.02.2020 r.
17.02.20202 r.
18.02.2020 r.

19.02.2020 r.

13.03.2020 r.

16.03.2020 r.

18.03.2020 r.
19.03.2020 r.

20.03.2020 r.

27.03.2020 r.
31.03.2020 r.
31.03.2020 r.

15.06.2020 r.

19.06.2020 r.
22.06.2020 r.
23.06.2020 r.

23.06.2020 r.

25.06.2020 r.
26.06.2020 r.
30.06.2020 r.
31.08.2020 r.

do godz.

harmonogram czynności
Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.
Ustalenie liczby wolnych miejsc na rok szkolny 2020/2021.
Rekrutacja
1500
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych
miejscach w przedszkolach i oddziale przedszkolnym ZSO.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego ZSO wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Prace Komisji Rekrutacyjnej – weryfikacja wniosków.
1500
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie
do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
UWAGA: zakwalifikowanie nie jest jednoznaczne z
przyjęciem do przedszkola.
Potwierdzenie przez rodziców woli realizacji wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
1500
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
1500
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic
może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału
przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
Prace Komisji Rekrutacyjnej – weryfikacja dokumentów
1500
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodziców woli realizacji wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
1500
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza.
Podanie do wiadomości liczby wolnych miejsc.
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