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z dnia 31 stycznĺa 2020 ľoku
Dyľektora SzkoĘ Podstawowej im. Bolesława Chrobľego w Żĺórawinie

w sprawie ĺnformacji o terminach ľekľutacji na rok szkolny 202012021

Na podstawie art. l30 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U.
z 2019 r. poz. 1148) oraz Zarząďzęnia Nľ 0050/8l2020wojta Gminy Żőľawina, Dyrektoľ
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chľobrego w Żorawinie, zarządza' co następuje:

$ 1. 1. Rodziców kandydatów na wychowanków oddziału pľZedszkolnego infoľmuje
się o teľminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku
szkolnym 20Ż012021 zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu ľekľutacyjnym
obowiązującym w gminie Żőrawina, popÍzez zamieszczenie informacji o treści powyższego
harmonogľamu:
l) na stronie intemetowej szkoły;
2) na tablicy ogłoszeń oddziału pľzedszkolnego;
3) poprzez udostępnienie do wglądu kopii informacji w sekľetariacie szkoły'

2. Rekĺutacja do oddziału pľzedszkolnego prowadzona jest na wolne miejsca.
3. Informacja o liczbie wolnych miejsc na dany ľok szkolny zostanie podana

do publicznej wiadomo ści przez dyrektora oddziału przedszkolnego' po rozpatrzeniu deklaracj i
rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego pÍzez dzięci uczęszczające już
do przedszkola.

4. Informacj a zostanie zamieszczona na tablicy o gło szeń.

5. Harmonogram stanowizałączniknĺ l do Zarządzenia.

s 2. 1. Rodziców kandydatów na uczniów klasy I szkoły podstawowej informuje się
o teľminach pľZepľowadzaniapostępowania rekľutacyjnego obowiązujących w ľoku szkolnym
202012021 zgodnie z harmonogľamem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
obowiązującym w gminie Żőrawina, poprzez zamięszczęnie informacji o treści powyższego
harmonogramu:
1) na stronię internetowej szkoły;
2) natab|icv ogłoszeń szkoły;
3) poprzez udostępnienie do wglądu kopii informacji w sekĺetaľiacie szkoły.

2, Harmonogľam stanowi załącznik nr 2 do Zarządzeĺia.

s 3. 1. Rodziców kandydatów na uczniów klasy IV oddziału sportowego szkoły
infoľmuje się o terminach przeprowaďzania postępowania ľekĺutacyjnego obowiązujących
w roku szkolnym 20201202I zgodnie z haľmonogľamem czynności w postępowaniu

rekľutacyjnym obowiązującymw gminie Żőrawina,poprzęzzamieszczęnie informacji o treŚci

powyższego harmonogramu:
1) na stľonie intemetowej szkoły;
2) natablicv ogłoszeń szkoły;
3) poprzez udostępnienie do wglądu kopii informacji w sekľetaľiacie szkoły.

2. Harmonogram stanowi załącznlk nľ 3 do Zarządzenia.



zalącznik nr 1

do zaÍ ządze^ia NÍ 07 l 20 1 9 l 2020
dyrektora szkoly Podstawowej w Żórawinie

Harmonog ram rekrutacj i do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej w Zórawinie

na rok szkolny 202012021

3

4

ZłoŻenie potwierdzenia o kontynuowaniu pzez
dziecko wychowania pzedszkolnego w

pzedszkolu / oddziale pzedszkolnym w kolejnym
roku szkolnym.

Dziecl konĘnuujące wychowanie pĺzedszkolne
nie blorą udziału w rekrutacji

do 28.02.2020 r

Lp. Rodzaj czynnoścl
Tormin

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Tormin
w postępowaniu
uzupéłniaiąoym

1

ZłoŻenie w przedszkolu/szkole pienľszego
wyboru, podpisanego wniosku o pzyjęcie
dziecka wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie kryteriów
rekrutacyinych.

do 15.03.2020 r
30.04.2020 r

08.05.2020 r

2
Ä/eryfikacja wniosków pzez komisję
ekrutacvina 16.03.2020 r.- 30.03.2020 r 11.05.2020 r.- 18.05.2020 r
)odanie do publicznej wiadomości pzez
<omisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwaliÍikowanych i kandydatów
liezakwalifikowanych.

31.03.2020 r.

do godz. 15.00
19.05.2020 r

Potwierdzenie przez ĺodzica/prawnego
opiekuna kandydata, woli przyjęcia do
przedszkola/oddziału pzedszkolnego
w postaci pisemnego oświadczenia.

do 16.04.2020 r do 25.05.2020 r

5
)publikowanie list kandydatów pzyjętych i

<andydatów niepzyiętych. 20.04.2020 r 27.05.2020 r

listy kandydatóW przyjętych i

niepzyjętych rodzic może wystąpii do
rekrutacyjnej z wnioskiem o spoządzenie

odmowy pzyjęcia kandydata.
terminie 7 dni od otzymania uzasadnienia

rodzic może wnieśó do dyrektora
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji

ciągu

Od20.04.2O20 r



załącznikff2
do ZaÍządzenia Nr 07l2019l202o

dyrektora szkoły Podstawowej W ŻóraWinie

Harmonogram rekrutacji do klasy I

w Szkole Podstawowei w Zórawinie
na rok szkolny 202012021

Harmonogram czynności
Data

od do

Przyjmowanie zołoszeń kandydatów do klasy l zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie są przyjmowane do szkďy z uĺzędu.

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale
przedszkolnym W szkole podstawowej a zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, składają
wnioski o przyjęcie do klasy l.

01 .02.2020 r 03.03.2020 r.

opublikowanie w szkołach podstawowych listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanĺe nie jest riwnoznaczne z przyjęciem do szkoły.

10.03.2020 r.

ZłoŻenie potwierdzenia Woli zapisu dziecka W szkole, do której dziecko zostało
zakwalĺfikowane.

10.03.2020 r. 16.03.2020 r

opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych
miejscach. 18'03'2020 ĺ'

Procedura odwďawcza

1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic
kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem' o ktorym mowa w
pkt.1 komisja sporządza uzasadnienie.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieśc do
dyrektora szkoły odwołan ie od rozstrzyg n ięcia kom isji rekrutacyjnej'

od 18.03.2020 r.

Postępowanie uzupełniające (na Wolne miejsca)

opublikowanie wykazu woĺnych miejsc do klasy l 03.04.2020 r

Złożenie W szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (eśli nie został złożony w l etapie).
UWAGA
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, poświadczoną za zgodnośc z oryginałem przez rodzica kandydata,
naleŻy złożyi, W kaŹdym przedszkolu i szkole wskazanej na liŚcie preferencji.
2' Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego,
poświadczoną za zgodnośĆ z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyc w
przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

03.04.2020 r 10.04.2020 r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 15.04.2020 r 20.04.2020 r

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21 .04.2020 r.

ZłoŻenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole' do której dziecko zostało
zakwalifikowane. 21 .04.2020 r. 24.04.2020 r

opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 27.04.2020 r.

Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych do l klasy z podziałem na oddziały 31.08.2020 r,



załącznik nr 3
do zaÍządzenia Ní 07 l2o19l2o20

dyrektora szkoły PodstaWowel W Żórawinie

Harmonogram rekrutacji do klasy lV oddziału sportowego
w Szkole Podstawowej w żórawinie

na rok szkolny 202012021

Harmonogram czynności
Data

od do

Przyjmowanie zołoszeń kandydatów do oddziału sportowego W szkole podstawowej
zamieszkałych w obwodzie szkoły. 16.03.2020 r 20.03.2020 r.

do godz. 15.00

Próba sprawnoŚci fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałÓw
sportowych.
UWAGA
Do prób sprawnoŚci fizycznĄ przystępują tylko ci kandydaci' którzy posiadają bardzo dobry
stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.

23.03.2020 r 27.03.2020 r

Przekazanie informacji' którzy kandydaci uzyskali pozytywne' a którzy negatywne wyniki
próby sprawnościowej 30.03.2020 r. godz. l 5.00

opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły. 31 .03.2020 r. godz. 15.00

ZłoŻenie potwierdzenia woli zapisu dziecka W szkole, do której dziecko zostało
zakwalifikowane.

31 .03.2020 r 03.04.2020 r

opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych
miejscach. 04.04.2020 r. godz. 13.00

Procedura odwďawcza
'ĺ .W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych inieprzyjętych rodzic
kandydata może Wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa W
pkt.1 komisja sporządza uzasadnienie.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydaia może wnieść do
dyrektora szkoły odwołan ie od rozstrzyg nięcia komisj i rekrutacyj nej.

od 04.04.2020 r.

Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca) do klas lV oddziałów sportowych

opublikowanie wykazu wolnych mĺejsc do oddziałów sportowych 06.05.2020 r.

ZłoŻenie w szkole podpisanego Wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwĺerdzających
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (jeŚli nie został złożony w l etapie). 06.05.2020 r, 09.05.2020 r.

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o pzyjęcie do oddziałów
sportowych.
UWAGA
Do prób sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, któzy posiadają bardzo
dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej.

10.05.2020 r. 14.05.2020 r

Przekazanie informacji, ktÓrzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki
próby sprawnościowej 1 5.05.2020 r. godz. 1 5.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 16.05.2020 r. godz.1 3.00

Złożęnię potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do ktÓrej dziecko zostało
zakwalifikowane. 16.05.2020 r. 21 .05.2020 r

opublikowan ie list kandydatów przyjętych i n ieprzyjętych. 22.05.2020 r. godz. 1 3.00


