
i   'C"(1.       I"=,I/<
_,-(     \ Zarzqdzenie Nr 14/2020

Burmistrza Gminy Ryman6w
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie okreSLenia termin6w przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupelniajacego, w tym termin6w skladania dokument6w do publicznych przedszkoli, punkt6w
przedszkolnych,  oddzial6w  przedszkolnych  w  szkolach  podstawo'vych  i  klas  I  publicznych
szk6I podstawolvych prowadzonych przez Gmine Ryman6w na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie 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 z p6Zn. zm.)

zarzadza sie} co nastepuje:

§    1.    OkreSla    sic    terminy    przeprowadzania    postepowania   rekmtacyjnego    i    postepowania
uzupelniajapego,  w  tym  terminy   skladania  dokument6w  do  publicznych  przedszkoli,  puulct6w

przedszkolnych, oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawo\vych na rok szkolny 2020/202 1   -
zalqcznik ur 1  do niniej szego Zarzadzenia.

§.    2.    OkreSla   sis   terminy    przeprowadzania   postepowania   reloutacyjnego    i    postepowania
uzupelniajqcego, w tym terminy skladania dokument6w do klas I publicznych sZk6Z podstawo\vych
na rok szkolny 2020/2021  - zalqcznik ur 2 do niniejszego Zarzadzenia.

§ 3.  Wykonanie Zarzqdzenia powierza si? dyrektorom zespo16w,  szk6Z podstawo\vych dla kt6rych
organem prowadzapym j est Gmina Ryman6w.

§ 4. Zarzqdzenie podlega podaniu do publicznej widomoSci przez ogloszenie na stronie intemetowej
Gminy  Ryman6w  i  stronach  intemeto\vych  szk6l  podstawo\vych i  zespo16w szk61 prowadzonych

przez Gmine Ryman6w.

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w dycie z dniem podpisania.



Zalacznik Nr  I  do Zarzqdzenia Nr l4/2020

Burmistrza Gminy Ryman6w

z dnia 30 stycznia 2020 I.

Terminy   przeprowadzania   postepowania   rekI.utaCyjnegO   i   POStePOWania   uZuPelniajaCegO,
w tym    skladania    dokument6w    do    publicznych    plzedszkoli,    punkt6w    przedszkolnych,
oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawo\vych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest
Gmina Ryman6w na rok szkolny 2020/202l:

Lp. Rodzaj czynnoSci
Terminwpostepowaniurekrutacyjnym Terminwpostepowaniuuzupelniajacym

1,

Zlo2enie deklaracji o kontynuowaniuprzezdziecko\vychowaniaprzedszkolnegowkolejnymrokuszkolnym
03.02.2020 r.  -13.02.2020r.(dogodz.15.00)

2.

Zlozenie \uniosku o przyjecie dopublicznychprzedszkoli,punktowprzedszkolnych,oddzial6wprzedszkolnychwszkolach

24.02.2020 I.  - 04.05.2020 r. -

podstawo\vych wraz z dokumentami 12.03.2020 r. 08.05.2020 I.

potwierdzajqcymi spelnienie przezkandydatawarunk6wtubkryteri6wbranychpoduwagewpostepowaniurekrutacyjnym (do godz.  15.00) (do godz.  15.00)

3.

WeryflkaCja PrZeZ kOmiSje rekmtaCyjnq\rmiosk6woprzyjeciedopublicznychprzedszkoli,punkt6wprzedszkolnych,oddzial6wprzedszkolnychwszkolachpodstawo\vychidokument6wpotwierdzajapychspelnianieprzez

16.03.2020 r.  - ll.05.2020r.  -
kandydata wanmk6w lub lnyteri6w 20.03.2020 r. 22.05.2020 r.
branych pod uwage w post?powaniureloutacyjnym,wtymdokonanieprzezprzewodniczqcegokomisjirekmtacyjnejczynnoSci,okt6rychmowawart.150ust.7usta\vyzdnia14grudnia2016r.PrawooSwiatowe (do godz.  l5.00) (do godz.  15.00)

4.

Podanie do publicznej wiadomoSci przezkomisjereknltacyjnqlistykandydat6w
23.03.2020 r. 25.05.2020 r.

zakwaliflkowanych i kandydat6wniezakwaliflkowanych (do godz.  15.00) (do godz.  15.00)

5.

Potwierdzenie przez rodzica /pra\unego 24.03.2020 r.  - 26.05.2020 I. -
opiekuna kandydata woli przyjecia 3l.03.2020 r. 28.05.202O I_

w postaci pisemnego o5wiadczenia (do godz.  l5.00) (do godz.  15.00)

6.

Podanie do publicznej wiadomoSci przezkomisjereknltacyjnqlistykandydat6wprzyjetychikandydat6wnieprzyietych
01.04.2020 r.(dogodz.15.00) 29.05.2020 r.(dogodz.15.00)



Zalac2nik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr I 4/2020

Bu-istrza Gminy Ryman6w

z dnia 30  stycznia 2020 I.

Terminy  praeprowadzania  postepowania  rekrutacyjnego  i  postepowania  uzupelniajacego,
w tym skladania dokument6w do klas I publicznych szk6I podstawolvych, dla kt6rych organem

prowadzacym jest Gmina Ryman6w na rok szkolny 2020/2021 :

Lp. Rodzaj czynnoSci
Terminwpostepowaniurekrutacyjnym Terminwpostepowaniuuzupelniajacym

1.

Zlo2enie \uniosku o przyjecie do  klas Ipublicznychszk6Ipodstawo\vychvI.aZzdokumentamipotwierdzajqcymispelnienieprzezkandydatawanmk6wlubkryteri6wbranychpoduwag?wpostepowaniureknltacyinym

03.02.2020 r. -12.03.2020r.(dogodz.l5.00) 27.04.2020 r.  -05.05.2020r.(dogodz.l5.00)

2.

WeryflkaCja PrZeZ kOmiSje rehaltaCyjnq\uniosk6woprzyjeciedoklasIpublicznychszk61podstawo\vychidokument6wpotwierdzajqcychspelnianieprzezkandydatawarunk6wlubkryteri6wbranychpoduwagewpostepowaniurelmltacyjnym,wtymdokonanieprzezprzewodniczqcegokomisjirekmtacyjnejczynnoSci,okt6rychmowawart.l50ust.7usta\vyzdnia14grudnia2016r.PrawooSwiatowe

16.03.2020 I.  -26.03.2O20I.(dogodz.15.00) 06.05.2020 r.  -29.05.2020I.(dogodz.15.00)

3.

Podanie do publicznej wiadomoSci przezkomisjerekmtacyjnglistykandydat6w
27.03.2020 r. 02.06.2020 r.

zakwal iflkowanych i kandydat6wniezakwalifikowanych (do godz.  15.00) (do godz.  15.00)

4.

Potwierdzenie przez ro dzica/pra\mego 30.03.2020 I.  - 03.06.2020 r.  -
opiekuna kandydata wolf przyjecia 03.04.2020 r. 05.06.2020 r.
w postaci pisemnego oSwiadczenia (do godz.  15.00) (do  j]odz.  15.00)

5.

Podanie do publicznej wiadomoSci przezkomisjerekmtacyjnqlistykandydat6wprzvjetvchikandydat6wnieprzyietych
06.04.2020 I.(dogodz.15.00) 08.06.2020 r.(dogodz.l5.00)


