
ZARZADZENIENR 6/2020 
WOJTA GMINY BRUDZEW 
zdnia 23 stycznia2020 r. 

okreslenia terminow przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania 
uzupelniaĵ cego, w tym terminow skladania dokumentow, na rok szkolny 2020/2021 

wsprawie: do pubiicznych przedszkoli, oddziatow przedszkolnych w pubiicznych szkoiach 
podstawowych, pubiicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I 
pubiicznych szkol podstawowych prowadzonych przez Gmin^ Brudzew 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy zdnia Smarca 1990r. osamorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z2019r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1148ze zm.) 

Wojt Gminy Brudzew zarzqdza, co nast̂ puje: 
§1.0kreslam terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniaĵ cego na 

rok szkolny 2020/2021, wtym terminy skladania dokumentow do pubiicznych przedszkoli, oddzialow 
przedszkolnych w pubiicznych szkoiach podstawowych, pubiicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
prowadzonych przez Gmine Brudzew, zgodnie z zat̂ cznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 

§ 2. Okreslam terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniaĵ cego na 
rok szkolny 2020/2021, wtym terminy skladania dokumentow do klas 1 pubiicznych szkol podstawowych, 
prowadzonych przez Gmine Brudzew, zgodnie z zal̂ cznikiem nr 2 do niniejszego zarzq̂ dzenia. 

§ 3. Wykonanie zarz^dzenia powierza sie dyrektorom szkol podstawowych oraz dyrektorowi przedszkola dia 
ktorych organem prowadẑ cym jest Gmina Brudzew 

§ 4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

^n^sika f^etecka-Gll 

M d c a Prawny 
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Zal̂ cznik nr 1 do zarz^dzenia Nr 6/2020 
Wojta Gminy Brudzew 
zdnia23 stycznia 2020 r. 

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniaĵ cego, wtym terminy 
skladania dokumentow do pubiicznych przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w pubiicznych szkoiach 
podstawowych. pubiicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmine Brudzew. 

Lp. Czynnosci rekrutacyjne Termin w postepowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postepowaniu 
uzupefniaĵ cym 

1. 

Potwierdzenie woli kontynuowania przez 
dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku 
szkolnym - rodzice dziecka juz 
uczeszczaĵ cego do przedszkola skladaĵ  
deklaracje w przedszkolu 

od 17lutego 2020r. 
do 28 lutego 2020r. -

2. 

Ziozenie wniosku o przyjecie do przedszkola lub 
innej formy wychowania przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzaĵ cymi spelnianie 
przez kandydata warunkow lub kryteriow 
branych pod uwage ^ postepowaniu 
rekrutacyjnym 

od 2 marca 2020r. 
do 23 marca 2020r. 

od 4 maja 2020r. 
do 13sierpnia 2020r. 

3. 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjn^ 
wnioskow o przyjecie do przedszkola lub innej 
formy wychowania przedszkolnego 
i dokumentow potwierdzaĵ cych spelnianie 
przez kandydata warunkow lub kryteriow 
branych pod uwage w postepowaniu 
rekrutacyjnym. w tym dokonanie przez 
przewodnicẑ cego komisji rekrutacyjnej 
czynnosci, o ktorych mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z2019r., poz. 1148 ze zm.) 

do 30 marca 2020r. do 19sierpnia2020r. 

4. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisJe rekrutacyjn^ listy kandydatow 
zakwalifikowanych i kandydatow 
niezakwalifikowanych 

1 kwietnia 2020r. 20 sierpnia 2020r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjecia w postaci pisemnego oswiadczenia 

od 2 kwietnia 2020r. 
do 6 kwietnia 2020r. 

od 21 sierpnia 2020r. 
do 26 sierpnia 2020r. 

6, 
Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisje rekrutacyjn^ listy kandydatow 
przyjetych i kandydatow nieprzyjetych 

8 kwietnia 2020r. 28 sierpnia 2020r. 
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Zal̂ cznik nr 2 do zarz^dzenia Nr 6/2020 
Wojta Gminy Brudzew 
zdnia23 stycznia2020 r. 

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniaĵ cego, wtym terminy 
skladania dokumentow do klas 1 pubiicznych szkol podstawowych, prowadzonych przez Gmine Brudzew 

L.p. Czynnosci rekrutacyjne Termin w postepowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postepowaniu 
uzupelniajecym 

1, 

Ziozenie wniosku o przyjecie do szkoly 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzaĵ cymi spelnianie przez kandydata 
warunkow lub kryteriow branych pod uwage w 
postepowaniu rekrutacyjnym 

od 2 marca 2020r. 
do 31 marca 2020r. 

od 4 maja 2020r. 
do 13 sierpnia 2020r. 

2. 

Weryfikacja przez komisJe rekrutacyjne 
wnioskow o przyjecie do szkoly podstawowej 
i dokumentow potwierdzaĵ cych spelnianie 
przez kandydata warunkow lub kryteriow 
branych pod uwage w postepowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodnicẑ cego komisji rekrutacyjnej 
czynnosci, o ktorych mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z2019r., poz. 1148ze zm.) 

do 6 kwietnia 2020r. do 19 sierpnia 2020r. 

3. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisje rekrutacyjne listy kandydatow 
zakwalifikowanych i kandydatow 
niezakwalifikowanych 

16 kwietnia 2020r. 20 sierpnia 2020r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjecia w postaci pisemnego oswiadczenia 

od 16 kwietnia 
j do 23 kwietnia 2020r. 

od21 sierpnia 2020 do 
26 sierpnia 2020r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisJe rekrutacyjne listy kandydatow 
przyjetych i kandydatow nieprzyjetych 

27 kwietnia 2020r. 28 sierpnia 2020r. 
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