
zARzĄDzENlE NR WAK. K.0050.272.202o
PREZYDENTA M|ASTA GNlEZNA

z dnio 24 sĘcznia 2020 roku

w sprowie: terminów pzeprowodzenio poslępowonio rekrulocyjnego i postępowonio uzupełniojqcego
no rok szkolny 2020/2021 do klos l publicznych szkół podstowowych, dlo kłorych orgonem prowodzqcym

. jest Mioslo Gniezno

No podstowie or1, 30 ust. 1 ustowy z dnio 8 morco l990 roku o somoaqdzie gminnym
(t. j. Dz. U. z2019 r. poz. 50ó ze zm.) oroz ort. 154 ust. 1 pkt 1 uslowy z dnio 14 grudnio 2O1ó r. Prowo
oświotowe (i. j. Dz.U. z2019 poz. l1 48ze zm.| zonqdzom, co noslępuje:

§l
Ustolo się terminy pzeprowodzenio poslępowonio rekrutocyjnego i posiępowonio uzupełniojqcego,
w iym terminy skłodonio dokumenlów no rok szkolny 2020/2021 do klos l publicznych szkoł
podsiowowych dlo kłorych orgonem prowodzqcym jest Miosto Gniezno:

§2
Rekruiocjo będzie odbywoć się z wykorzystoniem systemu elektronicznego.

§3
Wykononie zozqdzenio zleco się dyrektorowi Wydziołu Edukocji Uzędu Miejskiego w Gnieźnie
i dyrekiorom publicznych szkoł podsiowowych dlo ktorych orgonem prowodzqcym jest Miosto Gniezno.

Zozqdzenie wchodziw życie z dniem podpisonio.
§4

**:::ffi"-^

Lp. Rodzoj czynności
Termin

w postępowoniu
rekrulocvinvm

Telmin
w poslępowoniu
uzupełnioiocvm

l. Złożenie wniosku o pzyjęcie do
szkoły podstowow e1 wr oz z
dokumentomi potwierdzojqcymi
spełnionie pzez kondydoto
kryteriów bronych pod uwogę w
postepowoniu rekrutocvinvm

od 02.03.2020 r, godz.8:00
do 27.03.2020 r, godz. l5:00

od 22.06.2020 r, godz. 8:00
do 2ó,06.2020 r. godz. 15:00

2. Podonie do publicznej wiodomości
pzez komisję rekrutocyjnq listy
kondydolow zokwolifikowonych i

kondydolow niezokwolifikowonych
w ooslepowoniu rekrutocvinvm

w dniu 22.04.2020 r.

godz. l4:00
w dniu 08.07,2020 r.

godz. 14:00

3. Potwierdzenie pzez rodzico
kondydoio woli pzyjęcio w postoci
pisemnego oświodczenio w
oosteoowoniu rekruiocvinvm

od 22.04.2020 r. godz, l4:O0
do 28.04.2020 r. godz. 15:0O

od 08.07,2020 r. godz. l4:0O
do l3.07.2020 r. godz. 15:00

4. Podonie do pubiicznej wiodomości
pzez komisję rekrutocyjnq lisly
kondydotow przyjętyc h i

kondydotow niepzyjętych w
oosteoowoniu rekrutocvinvm

w dniu 05.05.2020 t.
godz. l4:00

w dniu 14.07.2020 ł.
godz.l4:00


