
Zarz4dzenie Nr 8/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Pacan6w

z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia termin6w rekrutacji do klasy pierwszej rn, publicznych szkolach
podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych
w publicznych szkolach podstawowych na rok szkolny 202012021, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina Pacan6w

Napodstawieart. l54ust. l pkt I wzwiEzkuzart.2g ust.2pkt2ustawy zdnia 14 grudnia
2016r. PrawooSwiatowe (tj.Dz.U.z2019r.poz.ll48zezm.)zarzqdzam,conastgpuje:

$ 1.

Terminy postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupelniaj4cego, a takZe terminy
skladania dokument6w do klasy pierwszej w szkolach podstawowych na rok szkolny
2020/2021 okreSla siE w zalqc:miku nr I do niniejszego zarz1dzenia.

$2.
Terminy postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupelniajEcego, a tak2e terminy
skladania dokument6w do przedszkoli publicznych i oddzial6w przedszkolnych w publicznych
szkolach podstawowych na rok szkolny 202012021okreSla sig w zalqczniku nr 2 do niniejszego
zarzEdzenia.

$3.
Wykonanie ZarzEdzenia powierza sig dyrektorom szk6l podstawowych i przedszkoli na terenie
Gminy Pacan6w.

$4.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjgcia.



Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 812020
Burmistrza Miasta i Gminy Pacan6w
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Terminy postgporvania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupelniajQcego, atakile
terminy skladania dokumenttiw do klasy pierwszej w szkolach podstawowych na rok

szkolnv 202012021.

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynnoSci
Rekrutacia

24.02.2020 r. 13.03.2020 r. 1 5UU Skladanie w szkole podpisanych przez
rodzic6w lub opiekun6w prawnych,
wniosk6w o przyjgcie do klasy pierwszej
szkoly podstawowei.

16.03.2020 r.

17.03.2020 r. 900 Opublikowanie w szkole podstawowej
li sty kandydat6w zakwalifi kowanych
i listy kandydat6w
niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
r6wnoznac zne z przyiqciem do szkoly.

18.03.2020 r. 27.03.2020 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka, woli
ptzyiecia do szkoh.

30.03.2020 r. 900 Opublikowanie w szkole listy dzieci
przyietych i nieprzyistych.

Rekrutacia - nab6r uzupelniaiacy
10.08.2020 r. 14.08.2020 r. I 500 Skladanie w szkole wniosk6w

o przyjgcie do szkoly wraz dokumentami
i oSwiadczeniami.

17.08.2020 r. Prace Komisii Rekrutacyinei.
18.08.2020 r. 900 Opublikowanie w szkole listy

kandydat6w zakwalifikowanych i listy
kandydat6w niezakwalifi kowanych.
UWAGA: Zakwalifrkowanie nie jest
r6wnoznac zne z przyieciem do szkoly.

24.08.2020 r. 27.08.2020 r. I 500 Potwierdzenie pisemn ie przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka woli,
przyiecia do szkolv.

28.08.2020 r. 900 Opublikowanie w szkole listy dzieci
Drzyietych i nieprzyietych.

Prace Komisj i Rekrutacyj nej.



Zal1cznik nr 2 do Zarzqdzenia nr 8/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pacanriw
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Terminy postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupelniajecego, a tahJe
terminy skladania dokument6w do przedszkoli publicznych i oddziakiw przedszkolnych

w publicznych szkolach podstawowych na rok szkolny 20201202r.

Od dnia '' f t'Do dnia I Harm onbgia m'czvnntiSci
Kontynuacja edukacji przedszkolnej

24.02.2020 r. 28.02.2020 r. I5UU Skladanie w przedszkolu/szkole
podstawowej, w kt6rej prowadzony
jest oddzial przedszkolny deklaracji
o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym
2020/2021.

Rekrutacj
02.03.2020 r. 20.03.2020 r. 1500 Skladanie w przedszkolu/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzony
jest oddzial przedszkolny podpisanych
przez rodzic6w lub opiekun6w
prawnych wniosk6w o przyjgcie do
przedszkol al oddzialu przedszkolnego
w szkole podstawowej.

23.03.2020 r. 27.03.2020 r. Prace Komisj i Kwalifikacyjnej.
30.03.2020 r. 900 Opublikowanie w przedszkolu/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzony
jest oddzial przedszkolny listy
kandydat6w zakwalifi kowanych i listy
kandydat6w niezakwalifi kowanych.
UWAGA: ZakwoliJikowanie nie jest
rdwnoznaczne z pr4yjgciem do
przeds zko la/o ddzial u p rxe ds zko I ne g o

w szkole podstawowej.
3L03.2020 r. 06.04.2020 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica

lub opiekuns prawnego dziecka woli
przyj gc ia do przeds zko la/oddzialu
przedszkolnego w szkole podstawowej.

10.04.2020 r. 900 Opublikowanie w przedszkolu/szkole
podstawowej, w kt6rej prowadzony
jest oddzial przedszkolny listy dzieci
prry j gty ch i ni eprzyj gtych.

Rekrutacja * nab6r uzupelniajqcy ( na wolne miejsca )



20.04-2020 r. 30.04.2020 r. I 500 Skladanie w przedszkolu/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzony

jest oddzial przedszkolny wniosk6w

o przyj gcie do przedszkola/oddzialu

przedszkolnego w szkole podstawowej

wraz zdokumentami i oSwiadczeniami

potwierdzaj 4cymi spelnianie

kryteri6w.

04.05.2020 r. 07.05.2020 r. Prace Komisj i Kwalifikacyjnej.

08.05.2020 r. 900 Opublikowanie w przedszkolu/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzonY

jest oddzial przedszkolny listY

kandydat6w zakwalifikowanych i listy

kandydat6w niezakwalifi kowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest

r6wnoznac zne z prryigciem do

przedszkola/oddzialu przedszkolnego

w szkole podstawowej.

1 1.05.2020 r. 22.05.2020 r. I 5UU Potwierdzenie pi semnie przez rodzica

lub opiekuna prawnego dziecka woli

przyjgcia do przedszkola/oddziatu

przedszkolnego w szkole

podstawowej.

25.05.2020 r. 900 Opublikowanie w
przedszkolu/oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowej listY dzieci

przyj gtych i nieprzyj gtYch.

F(V.

Skop


