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www.bip.qorakalwaria.pl

Zarzqdzenie N r ROA.0050.1 00.2020

Burmistrza Miasta i Gminy w G6rze Kalwarii

z dnia 18 maja 2020 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno6ci w postgpowaniu rekrutacyjnym na rok

szkolny 2020/2021do klas pierwszych w publicznych szkolach podstawowych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia '14 grudnia

2016 r. Prawo o(wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z po2n. zm.), zarzqdzam, co

nastqpuje:

5 1. Ustalam harmonogram czynno(ci w postgpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny

2020/2021 do klas pierwszych publicznych szk6l podstawowych, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina Gora Kalwaria. Harmonogram stanowi zalqcznlkdo zarzqdzenia.

5 2. Wykonaniezarzqdzenia powierza sig dyrektorom publicznych szkol podstawowych,

dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina G6ra Kalwaria.

9 3. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr ROA.0050.100 2020

Burmistrza lViasta i Gminy Gory Kalwarii

z dnia 18 ma;a 2020 r.

Harmonogram czynno(ci w postgpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2027 do
klas pierwszych publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez Gming Gora

Kalwaria

Rodza_1 czynno(ci Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Zlo2enie wniosku o przyjgcie do

publicznej szkoly podstawowej wraz z

dokumentami potwierdzajqcymi

spelnienie pzez kandydata warunkow lub

kryteri6w branych pod uwage w
postgpowa n i u rekrutacyj nym

od 01.06.2020 do 70.06.2020

do godz. 14.00

Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjnq

wnioskow o przyjgcie do publicznej szkoty

podstawowej i dokumentow

potwierdzajqcych spelnienie przez

kandydata warunk6w Iub kryteriow

branych pod uwage w postgpowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodni czEcego komisji rekrutacyjnej

czynno6ci, o ktorych mowa w art. 150 ust.

7 ustawy - Prawo o(wiatowe

od 10.06.2020 od 9od2.14.00

do 19.06.2020 do godz. L4.00

Podanie do publicznej wiadomosci przez

komisjg rekrutacyjnq listy kandydatow

zakwalifikowanych i kandydatow

niezakwalifikowanych

L9.06.2020 r. o godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjqcia w postaci pisemnego

o(wiadczenia
od 20.06.2020

do 23.06.2020 r. do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomosci przez

komisjg rekrutacyjnq listy kandydat6w

przyjqty ch i ka ndydat ow nieprzyjgtych
24.06.2020 r. godz. 14.00


