
Zarządzenie nr 455/B/2020 

Burmistrza Świebodzina 

z dnia  30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Świebodzin, a także kryteriów branych pod uwagę oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) - dalej u.p.o. oraz uchwały Nr XXX/452/2017 Rady Miejskiej  

w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Świebodzin na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Świebodzin na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. 

§ 4 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz na stronach internetowych i tablicach 

ogłoszeń w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

Z upoważnienia Burmistrza 

Mikołaj Tomaszyk 

Zastępca Burmistrza 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 455/B/2020  
Burmistrza Świebodzina z dnia 30 stycznia 2020r.  

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym  

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

prowadzonych przez Gminę Świebodzin na rok szkolny 2020/2021 

Lp. Czynności rekrutacyjne 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1 
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego               
w przedszkolu. 

Deklarację kontynuacji składa rodzic zainteresowany uczęszczaniem 
dziecka do tego samego przedszkola. 

od 24 lutego 2020r. 
do 28 lutego 2020r. 

------------ 

2 
Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach 6 marca 2020r.  14 kwietnia 2020r.  

3 
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola* wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

Wydrukowany wniosek składa rodzic w przedszkolu* pierwszego 
wyboru 

od 9 marca 2020r. 
do 23 marca 2020r.  

od 15kwietnia 2020r. 
do 17 kwietnia 2020r.   

4 
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) 

od 24 marca 2020r. 
do 27 marca 2020r.  

17 kwietnia 2020r. 

5 
Rejestracja zweryfikowanych przez komisje rekrutacyjne wniosków                  
w systemie elektronicznej rekrutacji. 

Rekrutacji dokonują odpowiednio dyrektorzy przedszkoli pierwszego 
wyboru.. 

Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości list 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
Możliwość sprawdzenia w systemie gdzie dziecko zostało 
zakwalifikowane. 

do 1 kwietnia 2020r. 17 kwietnia 2020r.  

6 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola            
w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 2 kwietnia 2020r. 
do 9 kwietnia 2020r.  

do 23 kwietnia 2020r. 

7 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

14 kwietnia 2020r.  
godz. 1200 

24 kwietnia 2020r.  

 

  * dotyczy także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

** postepowanie uzupełniające może prowadzić przedszkole, w którym po przeprowadzeniu rekrutacji zostały wolne miejsca. 

  



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 455/B/2020  
Burmistrza Świebodzina z dnia 30 stycznia 2020r.  

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  

do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin  

na rok szkolny 2020/2021 

Lp. Czynności rekrutacyjne 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1 
Składanie zgłoszeń o przyjęcie kandydata do szkoły obwodowej* 

Zgłoszenie składa rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka do szkoły 
obwodowej właściwej dla jego miejsca zamieszkania 

od 2 marca 2020r. 
do 20 marca 2020r. 

------------ 

2 
Składanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej innej 
niż szkoła obwodowa wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym* 

Wniosek składa rodzic w szkole pierwszego wyboru. 

od 2 marca 2020r. 
do 20 marca 2020r.  

od 14 kwietnia 2020r. 
do 16 kwietnia 2020r.   

3 
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły           
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) 

od 23 marca 2020r. 
do 27 marca 2020r.  

17 kwietnia 2020r. 

4 
Rejestracja zgłoszeń oraz zweryfikowanych przez komisje rekrutacyjne 
wniosków  w systemie elektronicznej rekrutacji. 

Rejestracji dokonują odpowiednio dyrektorzy szkół obwodowych i szkół 
pierwszego wyboru. 

Ustalenie spodziewanej liczby uczniów w klasach pierwszych w 
poszczególnych szkołach podstawowych na podstawie 
zarejestrowanych w systemie zgłoszeń/wniosków kandydatów. 

do 31 marca 2020r. 23 kwietnia 2020r.  

5 
Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości list 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
Możliwość sprawdzenia w systemie,  gdzie dziecko zostało 
zakwalifikowane. 

3 kwietnia 2020r. 

od godz. 1200 
24 kwietnia 2020r. 

6 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia. 

od 6 kwietnia 2020r. 
do 14 kwietnia 2020r.  

do 28 kwietnia 2020r. 

7 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

14 kwietnia 2020r.  
godz. 1200 

29 kwietnia 2020r.  

 

  * kandydaci niepełnosprawni ubiegający się do klasy integracyjnej muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność obejmujące okres edukacji wczesnoszkolnej – kopię dokumentu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata dołącza się do zgłoszenia/wniosku szkołach 
podstawowych. 

** postepowanie uzupełniające może prowadzić szkoła, w której po przeprowadzeniu rekrutacji, zostały wolne miejsca. 

 


