
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 29 maja 2020 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola 
Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół 
podstawowych w gminie Czernikowo

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 154 ust.l pkt. 1 oraz ust. 6 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 6/2020 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2020 r. zmienionym 
Zarządzeniem nr 20/2020 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia na 
rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas 
pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Czernikowie, 
dyrektorowi Zespołu Szkół w Czernikowie oraz dyrektorom szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Czernikowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 38/2020 
Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 29 maja 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Publicznego w Czernikowie i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Czernikowo

Lp. Rodzaj czynności
T erm in w
postępow aniu
rekrutacyjnym

Term in w
postępow aniu
uzupełniającym

1. Złożenie w niosku o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole podstaw ow ej 
w raz z dokum entam i potw ierdzającym i spełnianie 
przez kandydata kryteriów  branych pod uw agę 
w postępow aniu  rekrutacyjnym

od 03.03.2020 r. 
do 08.04.2020 r.

od 10.06.2020 r. 
do 19.06.2020 r.

2. W eryfikacja p rzez kom isję rekrutacyjną w niosków  
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego i dokum entów  potw ierdzających 
spełnianie przez kandydata  kryteriów  branych pod 
uw agę w postępow aniu  rekrutacyjnym , w  tym  
dokonanie przez przew odniczącego kom isji 
rekrutacyjnej czynności, o których m ow a w  art. 
150 ust. 7 ustaw y P raw o ośw iatow e

do 1 7 .04 .2020  r. do 25.06.2020 r.

3. Podanie do publicznej w iadom ości p rzez kom isję 
rekrutacyjną listy kandydatów  zakw alifikow anych 
i kandydatów  niezakw alifikow anych

21.04.2020 r. 26.06.2020 r.

4. Potw ierdzenie przez rodzica kandydata w oli 
przyjęcia w  postaci pisem nego ośw iadczenia

od 22.04.2020 r. 
do 27.04.2020 r.

od 29.06.2020 r. 
do 03.07.2020 r.

5. Podanie do publicznej w iadom ości p rzez kom isję 
rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych 
i kandydatów  nieprzyjętych

29.04 .2020 r. 06 .07.2020 r.


