
ZARZĄDZENIE NR 12/2020
BURMISTRZA BRZESZCZ

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok 

szkolny 2020/2021

Na podstawie art.131 ust.1 i 2, art.133 ust.1,2 i 6 oraz art. 154 ust.1 pkt.1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz art 30 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2020/2021 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Brzeszcze.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeszcze, publikację 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeszcze oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli 
i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze. 

 

Burmistrz Brzeszcz

Radosław Szot
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2020

Burmistrza Brzeszcz

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2020/2021

Data
od do

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 lutego 2020 r. 2 marca 2020 r.

godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 
do Dyrektora Przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
3 marca 2020 r. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty 

przedszkoli.
4 marca 2020 r.

godz. 10.00
19 marca 2020 r.

godz. 23.59
Rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej NABO 
wniosków o przyjęcie do przedszkola.

3 marca 2020 r.
godz. 10.00

20 marca 2020 r.
godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru 
podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów 
rekrutacyjnych.
UWAGA
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy 
złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

30 marca 2020 r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

30 marca 2020 r. 3 kwietnia 2020 r. Potwierdzenie woli zapisu dziecka u Dyrektora
Przedszkola, do którego  zostało zakwalifikowane wg. 
systemu NABO

6 kwietnia 2020 r. Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 6 kwietnia 2020 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia.   W terminie 7 dni od 
dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do 
dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
20 kwietnia 2020 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO 

wykazu wolnych miejsc.
21 kwietnia 2020r.

godz. 10.00
27 kwietnia 2020 r.

godz.23.59
Rejestracja w systemie  NABO wniosków o przyjęcie 
do przedszkola.

21 kwietnia 2020 r. 28 kwietnia 2020 r.
godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru 
podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
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UWAGA
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy 
złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 

30  kwietnia 2020 r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych. 

30 kwiecień 2020 r. 5 maja 2020 r.
godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka u Dyrektora
Przedszkola, do którego  zostało zakwalifikowane wg. 
systemu NABO

8 maja 2020 r. Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych.

od 8 maja 2020 r. Procedura odwoławcza.

31 sierpnia 2020 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu 
wolnych miejsc.( jeśli takie będą)

Id: D3880E8D-50B5-4C2F-AC4F-F78DD2C7D490. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2020

Burmistrza Brzeszcz

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas 
pierwszych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2020/2021

l.p. Czynności rekrutacyjne Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 24 luty 2020 r. 
do 3 kwietnia 2020 r. 

od 11 maja 2020 r.
do 18 maja 2020 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

do 9 kwietnia 2020 r do 21 maja 2020 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych;

10 kwietnia 2020 r. 22 maja 2020 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci oświadczenia; od 10 kwietnia 2020 r.

do 24 kwietnia 2020 r.
od 22 maja 2020 r.

do 1 czerwca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 

27 kwietnia 2020 r. 2 czerwca 2020 r.
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