
z AR.Z 4DZENTE NR OA.0050. 1 1.2020

BURMISTRZA MIASTA KOI,A
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie okreSlenia termin6w przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego
i postgpowania uzupelniaj4cego, w tym termin6w skladania dokument6w na rok szkolny
202012021 do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach
podstawowych oraz do klas I publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez Gming
Miejsk4 Kolo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie grninnym
(Dz.U. z20l9r.poz.506zezm.)orazart. 154 ust. I pkt lwzwi1zkuzart.29 ust.2pkt2ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zarzydzatn,

co nastgpuje:

g 1. OkreSla sig na rok szkolny 202012021terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego

i postgpowania uzupelniaj4cego, w tym terrniny skladania dokument6w do publicznych przedszkoli

i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do

n in i ej sze go zar z1dzenia.

$ 2. OkreSla sig na rok szkolny 202012021terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego

i postgpowania uzupelniaj4cego, w tym terminy skladania dokument6w do klas pierwszych

publicznych szk6l podstawowych, dla kt6rych organem prowadz4cyrn jest Gmina Miejska Kolo,
zgodnie zzalqcznikiem nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

$ 3. Wykonanie zarz1dzenia powierza sig Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola oraz Dyrektorom
plac6wek oSwiatowych.

$ 4. Zarzqdzenie wchodziw ?ycie z dniem podpisania.

BURM,

Krayszto,

RAWNY
nowski
17111



ZaNqczniknr I
do Zarz4dzenia nr OA.0050.11.2020

Burmistrza Miasta Kola
z dnia29 stycznia2O2O r.

Terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania uzupelniajqcego,
w tym terminy skladania dokument6w na rok szkolny 202012021

do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych
prowadzony ch przez Gming Miejsk4 Kolo

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZBDSZKOLNEJ

Rodzaj czynnoSci Termin od Termin do

Zlohenie deklaracj i o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego
w koleinym roku szkolnym

17.02.2020 r. 25.02.2020 r.

POST4POWANIE REKRUTACYJNE
DO PI]BLICZI{YCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAL6W PNZNDSZKOLNYCH

W PI]BICZNYCH SZKOLACH PODSTAWOWYCH

Rodzaj crynnoSci
Termin

w postgpowaniu
rekrutacyinym

Termin
w postqpowaniu
uzupelniaiacym

Zloilenie wniosku o prryjgcie do przedszkola
lub oddzialu przedszkolnego wraz

z dokumentami potwierd zajqcymi spelnienie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w

branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyinym

od2 marca2020 r.
do27 marca2020 r.

od 11 maja 2020 r.
do 15 maja 2020 r.

Weryfikacja przez komisj g rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do przedszkola lub
oddzialu przedszkolnego i dokument6w

potwierdzaj 4cych speln ienie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg

w postgpowaniu rekrutacyinym

od 30 marca 2020 r.
do 3 kwietnia2l}0 r.

od 18 maja 2020 r.
do 20 maja 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomo 1ci przez
komisj g rekrutacyjn4 listy kandydat6w

zakwalifikowanych
i kandydat6w niezakwalifikowanych

7 kwiecieri 2020 r. 22maja2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
prryjgcia w postaci pisemnego o$wiadczenia

od 15 kwietnia20}0 r.
do 22 kwietnia2}2} r.

od25 maja2020 r.
do 29 maja2020 r.

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisj g rekrutacyjn4 listy kandydat6w
przvietych i kandydat6w nieprzyietych

27 kwietnia2}2} r. 3 czerwca2020 r.



Zal4czniknr 2
do Zarzqdzenia nr OA.0050.11.2020

Burmistrza Miasta Kola
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania uzupelniaj4cego, w tym
terminy skladania dokument6w na rok szkolny 202012021do klas I publicznych szk6l

podstawowych, prowadzonych przez Gming Miejsk4 Kolo

POST4POWANIE REKRUTACYJNE DO KLAS I
PIJBLICZNYCH SZKOL PODSTAWOWYCH

Rodzaj crynnoSci
Termin

w postgpowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postgpowaniu
uzunelniaiacvm

Zlohenie wniosku o pr4rjgcie do szkoly
podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzaj4cymi spelnienie przez kandy data
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg

w postgpowaniu rekruta"yjny-

od2 marca2020 r.
do 27 marca2020 r.

od 4 maja2020 r.
do 8 maja 2020 r.

Weryfi kacja przez komisj g rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do szkoty podstawowej

i dokument6w potwierdzajEcych spelnienie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w

branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyinym

od 30 marca 2020 r.
do 3 lcwietnia202} r.

od 11 maja 2020 r.
do 13 maja 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomoflci przez
komisj g rekrutacyjn4 listy kandydat6w

zakwalifi kowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

7 kwietnia 2020 r. 15 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjEcia w postaci pisemnego oSwiadczenia

od 15 kwietnia2020 r.
do 22kwietnia2020 r.

od 18 maja 2O2O r.
do 22 maja2020 r.

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisj g rekrutacyjn4 listy kandydat6w
przyjgtych i kandydat6w nieprzyj gtych

27 kwietnia2}Z) r. 27 maja2020r.


