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Zarzqdzenie Nr 15/2020
Burmistrza Gminy Ryman6w
z dnia 30 stycznia 2020 r.

i".\.-Jt-r(;"lr-

w sprawie okreS]enia termin6w przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupelniajacego, w tym termin6w skladania dokument6w do oddziaI6w sporto`vych szk6l
podstawo"rych prowadzonych przez Gmine Ryman6w na rok szkoLny 2020/202 1
Napodstawie art. 30 ust. 1 usta\vy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.

poz. 506 z p6in. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 usta\vy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2019 I., poz. 1 148 zp6in. zm.)

zarzqdza sic, co nastepuje:
§ 1. OkreSla sis terminy przeprowadzania postepowania reknltacyjnego i postepowania
uzupelniajqcego, w tym terminy skladania dokument6w do oddzial6w sporto\vych szk61

podstawovych prowadzonych przez Gmine Ryman6w na rok szkolny 2020/202 1 :

TeI.minwpostepowaniurekrutacyjnym

ZtoZenie wniosku o przyjecie do

oddziat6wsportovychszk6lpodstawo\vychwrazz
03.02.2020 I.-

1.

Termi nwpostepowaniuuzuI)elnia_iacym

Rodzaj czynnofci

Lp.

dokumentami potwierdzajqcymi speinienie przez
kandydata warunk6w Tub kr)rferi6w branych poduwagewpostepowaniurekrutacyinym
Pr6ba sprawnoSci fizycznej zgodnie z art. l37ust.Ipkt.3usta\vyzdnial4grudnia2016I.-Prawoo5wiatowe

27.04.2020 I.-

l2.03.2020 r.

05.05.2020 I.

(do godz. l5.00)

(do godz. 15.00)

13.03.2020 I. -17.03.2020r.

06.05.2020 r.-07.05.2020I.

18.03.2020 I. -

08.05.2020 I.-

2.

Weryflkacja przez komisje rek"tacyjnqwniosk6woprzyjeciedooddzial6wsporto\vychszk6lpodstawo\vychIdokumentowpotwierdzajacychspelnianieprzezkandydata

3.

warunk6w lub kryteri6w branych pod uwage
w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanieprzezprzewodniczapegokomisjirekrutacyjnejczynnoSci,okt6rychmowawart.l50ust.7usta\vyzdnia14grudnia2016I.PrawooSwiatowe

26.03.2020 r.

15.05.2020 r.

(do godz. l5.00)

(do godz. l5.00)

27.03.2020 I.

18.05.2020 r.-

30.03.2020 r. -

22.05.2020 I. -

03.04.2020 r.

26.05.2020 I.

(do godz. l5.00)

(do godz. 15.00)

06.04.2020 r.

27.05.2020 I.

Podamie do publicznej wiadomoSci przez komisjerekrutacyjnaIistykandydat6wzakwaliflkowanychikandydat6wniezakwaliflkowanych
4.

5,

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna
kandydata woli przyj?cia w postaci pisemnego
oSwiadczen i a

Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjerekrutacyjnqlistykandydat6wprzyjetychikandydat6wnieprzvietych
6.

§ 2. Wykonanie Zarzqdzenia powierza sic dyrektorom zespoI6w, szk61 podstawo\vych dla kt6rych
organem prowadzqcym jest Gmina Ryman6w.
§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w rtycie z dniem podpisania.

