Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Lądka Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku -Zdroju
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. 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. zm.) zarządzam,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
w Lądku- Zdroju.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi w Lądku -Zdroju.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.17.2020 Burmistrza Lądka Zdroju
z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021
do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku -Zdroju

1. W dniach od 29 stycznia 2020 r. do dnia 12 lutego 2020 r. rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkola i żłobka dzieci urodzonych w 2017 r. ,składają
deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu na rok
szkolny 2020/2021.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. w dniach 2 marca 2020r. do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 15.30 – złożenie przez
rodzica/ prawnego opiekuna wniosku o przyjęcie do przedszkola z dokumentami
potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym,
2. w dniach od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 6 kwietnia 2020 r. – posiedzenie komisji
rekrutacyjnej – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
3. 9 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
4. W dniach od 15 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
5. 29 kwietnia 2020r. o godz. 11:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
6. do dnia 8 maja 2020 r. – przyjmowanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata,
7. do dnia 15 maja 2020 r. – przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
8. do 22 maja 2020 r. - złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia,
9. do 29 maja 2020 r. – rozpatrywanie przez Dyrektora odwołań,
10. do 15 maja 2020 r. – poinformowanie Burmistrza Lądka Zdroju o wynikach
postępowania rekrutacyjnego, w tym o przypadkach nieprzyjęcia kandydatów do
przedszkola, którym Gmina Lądek Zdrój ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego,
11. do dnia 10 czerwca 2020 r. – Burmistrz Lądka Zdroju pisemnie wskazuje rodzicom
kandydatów nie przyjętych, którym Gmina Lądek Zdrój ma obowiązek zapewnić
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, inne przedszkole, które może
przyjąć dziecko.

terminy w postępowaniu uzupełniającym:
1. w dniach od 25 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15:30 – złożenie
przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
2. w dniach od 3 czerwca 2020 r. do dnia 5 czerwca 2020 r. - posiedzenie komisji
rekrutacyjnej – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
3. 9 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych,
4. w dniach od 10 czerwca 2020 r. do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 15:30 –
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia,
5. 19 czerwca 2020 r. - podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
6. do 26 czerwca 2020 r. – przyjmowanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o
sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata,
7. do 3 lipca 2020r. – przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
8. do 8 lipca 2020r. – złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia,
9. do 15 lipca 2020 r. – rozpatrywanie przez dyrektora odwołań.

