ZARZĄDZENIE NR 9/2020
WÓJTA GMINY BRODNICA
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Brodnica w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy
Brodnica, określa się terminy, które zostały wskazane w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas
I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brodnica, określa się terminy, które zostały wskazane
w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych oraz dyrektorowi przedszkola
dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica.
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Brodnicy oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkola oraz szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica
Marek Pakowski
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 30 stycznia 2020 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW,
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
składają na rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w
tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie
wychowania przedszkolnego, w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. [art. 153 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)]
TERMINY
TERMINY
W POSTĘPOWANIU
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola i oddziałów przedszkolnych
Wnioski wraz z załączoną
Wnioski wraz z załączoną
w publicznych szkołach podstawowych
dokumentacją składane są
dokumentacją składane są
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
od 2 marca 2020 r.
od 5 maja 2020 r.
kryteriów
do 23 marca 2020 r.
do 15 maja 2020 r.
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym (art. 154 ust. 1 pkt 1)
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub innej
od 24 marca 2020 r.
od 18 maja 2020 r.
formy wychowania przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających
do 26 marca 2020 r.
do 20 maja 2020 r.
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
27 marca 2020 r.
21 maja 2020 r.
i kandydatów niezakwalifikowanych (art.
158 ust. 1)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
od 27 marca 2020 r.
od 21 maja 2020 r.
woli przyjęcia w postaci pisemnego
do 1 kwietnia 2020 r.
do 26 maja 2020 r.
oświadczenia (art. 158 ust. 2)
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
6 kwietnia 2020 r.
29 maja 2020 r.
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
(art. 158 ust. 3)
Tryb odwoławczy od odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej opisany został szczegółowo
w art. 158 od ust. 6 do ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
Zakończenie procesu rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym 31 sierpnia 2020 r.
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TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW,
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Kryteria brane pod uwagę kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych
kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała
Nr
XXIV/153/2017
Rady
Gminy
Brodnica
z
dnia
27
marca
2017
r.
w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkola publicznego i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brodnica w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2556).
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 30 stycznia 2020 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY
BRODNICA
TERMINY
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMINY
W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

Zgłoszenia o których mowa
w art. 133 ustawy i składanie
wniosków o przyjęcie do szkoły
Wnioski wraz z załączoną
Wnioski wraz z załączoną
podstawowej wraz z dokumentami
dokumentacją składane są
dokumentacją składane są
potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub
od 2 marca 2020 r.
od 5 maja 2020 r.
kryteriów branych pod uwagę
do 23 marca 2020 r.
do 15 maja 2020 r.
w postępowaniu rekrutacyjnym
o których mowa w uchwale organu
stanowiącego gminy
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej
oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
od 24 marca 2020 r.
od 18 maja 2020 r.
pod uwagę w postępowaniu
do 26 marca 2020 r.
do 20 maja 2020 r.
rekrutacyjnym i uzupełniającym,
w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 150 ust. 7 i 8 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
27 marca 2020 r.
21 maja 2020 r.
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica
od 27 marca 2020 r.
od 21 maja 2020 r.
kandydata woli przyjęcia w postaci
do 1 kwietnia 2020 r.
do 26 maja 2020 r.
pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
6 kwietnia 2020 r.
29 maja 2020 r.
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych
Tryb odwoławczy od odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej opisany został szczegółowo
w art. 158 od ust. 6 do ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
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Zakończenie procesu rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym 31 sierpnia 2020 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY
BRODNICA
Kryteria brane pod uwagę kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych
kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała
Nr
XXIV/154/2017
Rady
Gminy
Brodnica
z
dnia
27
marca
2017
r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brodnica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej
szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania
wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium (Dz. Urz. Woj.
Wielk. poz. 2557).
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