
 

 

Zarządzenie   nr 1/2020 

 
 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich z dnia  

29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka 

Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich na rok szkolny 2020/2021 
 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz na 
podstawie Zarządzenia nr 5.2020 z dnia 28.01.2020 r. Burmistrza Zelowa zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 
 

1. Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego: 
 

      1)  od 3  do 7 lutego - wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania  
          przedszkolnego w tym oddziale i punkcie przedszkolnym; 

2) od 10 lutego  do 10 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału i punktu 

    przedszkolnego; 

3) od 11 do 13 marca – weryfikacja wniosków 
4) w dniu 16 marca – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych  do oddziału  i punktu przedszkolnego; 

5) od 17 do 23 marca – potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

6) do 24 marca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do oddziału  i punktu przedszkolnego 
 

   2.Określam  następujące terminy postępowania uzupełniającego: 
 

1) od 25 maja do 1 czerwca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału  i punktu 

przedszkolnego; 
2) od 2 do 3 czerwca - rozpatrywanie wniosków przez Dyrektora/Komisję Rekrutacyjną; 

3) w dniu 4 czerwca – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do oddziału i punktu przedszkolnego; 
4) od 5 do 15 czerwca – potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

5) do 16 czerwca - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do oddziału  i punktu przedszkolnego 
 

 

§ 2. 
 

1. Zarządzenie Burmistrza Zelowa stanowi załącznik nr 1  

 
 

§ 3. 
 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 
 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego podlegają podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń 

szkoły. 
 

 


