
Zarzjjdzenie Nr ..?/??.?^
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 29 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminow przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego
i postfpowania uzupelniajacego, w tym terminow sktadania dokumentow do przedszkoli
i do oddziaiow przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz do klas pierwszych
publicznych szkol podstawowych, dla ktorych Gmina Minsk Mazowiecki jest organem
prowadzacym, na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zarz^dza si$, co nastepuje:

§1-
Ustala sie terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupetniajacego, w tym terminy sktadania dokumentow do przedszkoli i oddziatow
przedszkolnych w szkotach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 w brzmieniu
stanowi^cym zat^cznik nr 1 do niniejszego Zarz^dzenia oraz terminy sktadania dokumentow
do klas pierwszych publicznych szkot podstawowych na rok szkolny 2020/2021 w brzmieniu
stanowiqcym zal^cznik nr 2 do niniejszego Zarz^dzenia.

§2.
Wykonanie Zarz^dzenia powierza sie Sekretarzowi Gminy Minsk Mazowiecki.

§3.
Zarzaxlzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Za^cznik Nr 1 do
Zarzadzenia Nr 8/2020

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupelniajacego w tym terminy skladania dokumentow do przedszkoli i oddzialow
przedszkolnych w szkotach podstawowych dla ktorych Gmina Minsk Mazowiecki jest
organem prowadzacym na rok szkolny 2020/2021.

Lp. Rodzaj czynnosci Termin w postepowaniu
rekrutacyjnym
(I etap postepowania - dla
dzieci z terenu Gminy
Minsk Mazowiecki)

Termin w

postepowaniu
uzupelniajaeym

1. Ztozenie wniosku o przyjecie do przedszkola
lub oddziahi przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj^cymi spelnianie przez kandydata
warunkow lub kryteriow branych pod uwage
w postepowaniu rekrutacyjnym.

28 lutego - 14 marca 2020 r. 11 - 13maja2020r.

2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna^
wnioskow o przyjecie do przedszkola lub
oddziatu przedszkolnego w szkole
podstawowej dokumentow potwierdzaj^cych
spemianie przez kandydata warunkow i
kryteriow branych pod uwage w
postepowaniu rekrutacyjnym.

do 03 kwietnia 2020 r. do 18 maja 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisje rekrutacyjna^ listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niezak wal ifikowanych.

09 kwietnia 2020 r.
20 maja 2020 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjecia w postaci pisemnego oswiadczenia

10- 16 kwietnia 2020 r. 21 -22 maja 2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisje rekrutacyjna. listy kandydatow
przyjetych i kandydatow nieprzyjetych.

21 kwietnia 2020 r. 25 maja 2020 r.
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Zat^cznik Nr2 do
Zarzadzenia Nr 8/2020

Terminy przeprowadzenia rekrutacji i postepowania uzupelniajacego w tym terminy
skladania dokumentow do klas pierwszych publicznych szkol podstawowych dla ktorych
Gmina Minsk Mazowiecki jest organem prowadzacym na rok szkolny 2020/2021

Lp.
Czynnosci Termin w postepowaniu

rekrutacyjnym (I etap
postepowania dla dzieci z
obwodu szkoty)

Termin w postepowaniu
uzupelniajaeym

1. Zlozenie wniosku o przyjecie do
szkoly podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzaj^cymi
spetnianie przez kandydata
warunkow lub kryteriow branych
pod uwage w postepowaniu
rekrutacyjnym.

28 lutego - 14 marca 2020 r. 11-13 maja 2020 r.

2. Weryfikacja przez komisje
rekrutacyjn^ wnioskow o przyjecie
do szkory podstawowej
dokumentow potwierdzaj^cych
spemianie przez kandydata
warunkow i kryteriow branych pod
uwage w postepowaniu
rekrutacyjnym.

do 03 kwietnia 2020 r. do 18 maja 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomosci
przez komisje rekrutacyjna^ listy
kandydatow zakwalifikowanych i
kandydatow niezakwalifikowanych

09 kwietnia 2020 r. 20 maja 2020 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjecia w postaci
pisemnego oswiadczenia

10-16 kwietnia 2020r. 21 - 22 maja 2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomosci
przez komisje rekrutacyjna^ listy
kandydatow przyjetych i
kandydatow nieprzyjetych

21 kwietnia 2020 r. 25 maja 2020 r.
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