
ZarządzenieNr 27/20ż0

Wójta Gminy Chojnice
z cJnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na rolr szkolny 20201202I do oddzialów przedszl<olnych w szkołach
podstawowych i klas I szkół podstawowych prow:rdzonych przez Gminę Chojnice

Na podstawie ar1. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.lJ, z2019r.,poz.506zpożn.zm.)orazaft. I54 ust. 1pkt 1wzw. zart,29 ust.2 pkt2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 201,9 r,, poz. lI48 ze zm.),

zarząłJzam, co następuj e:

§1

L]staiam harrnonogratn postępowania rckrutiic_vjlrcgo orŁrz postępowaniir uzupełniającego na

rok szkolr'y 202012021 do oddziałcirv przeclszkolnych r,t,szl<ołaclr ptlclstiir,vow-yclr, dla ktorych

organem prowadzącym jest Gmina Clrojnice zgodnie z załączntkiem nr 1 do zarządzęnia.

§2

Ustalam harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na

rok szkolny 2020lż02l do klas I szkoł podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Chojnice zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Wykonanie Zarządzenta powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Chojnice.

§4

l,arządzenie wclrodzi rł,ż\,cie z c]niem podpisania.

vV Ó ,,}

dr inż, Zbignie\fl



Załączniknr 1
do Zarządzenia Nr 21 12020
Wójta Gminy Chojnice
z dnia31 stycznia 2020 r,

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzup€lniającego
na rok szkolny 202012021do oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice

w Ó.y

dr inż, ZbiB,niew Sbchepańsh

L.p. Rodzaj czynności
Terminy

postępowania
rekrutacyjnego

Terminy
postępowania

uzupełniającego
sl<ładarrie wrriosków wraz z dol<unreIltamr

potwierdzającymi spełniariie przez
kandydata warunków i kry,teriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 03.02.20ż0 r.

do 19.03.2020 r,

od 03.08.2020 r.

do 07.08.2020 r.

2. OpLlblikowanie w szkołach list kandydatów
zal<rvalit-iltowanych i list l<anclydatów

ll iezal<ił,a lifl l<orvaIlvch.

UWAGA: Zakwaliflkowanie rrie jest
rownoznacznę z przyjęciem do oddziału
przedszkolnego.

-] 
],()-l 2020 r 24.08.ż020 r.

3. Potwierdzęnie w formie pisemne.j przez
rodzica,/opiekurra prawnego woli zapisu
kandydata do oddziału przedszkolnego,

do 0'7.04.20ż0 r do ż6.08.2020 r.

4, Opublikowanie w szkołaclr list dziect
przyjętycli i nieprzyjętycli

I5.04.2020 r. 2'7.08.2020 r,



Załączniknr 2
do Zarządzenia Nr 2712020

Wó.;ta Gminy Cho.inice
z dnia 3 l stl,cznia 2020 r_

Terminy po§tępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2020tżOżl do klas I szkół podstawowych, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Chojnice

\MÓ

L.p. Rodzaj czynności

Terminy
postępowania

rekrutacyjnego

Terminy
postępowania

uzupełniającego

1 Z|ożenie wniosl<rt o przy.jęcie do szkoły

podstawowej WraZ z dtll,ttlllerltalll i

potwierdzający,llli spełlliarrie przęz

karrdydata warunków i l<ryteriów branych

pod Lrwagę w postępowaniu rękrutacyjnym,

Przepro.adzenie prób sprawności fizycznej^

o których mowa w aft. 137 r"rst. 1 pkt 3

ustawy Prawo oświatowe
(Dz. U. 2019, poz. 1 l48).

od 03.02.2020 r

do l9.03.2020 r.

od l0.02.2020 r,

do 21.0ż.2020 r.

ocl 17.08.2020 t.

do 21 .08.2020 r.

ż.
od 20.08.2020 t.

do 24.08.2020 l,.

Opublikowanie w szkołaclr list kandydatów

zakwalifikowanycli i łist kandydatów

n iezakwal ifi kowatlyclt.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie .iest

równoznaczlle z przy_jęcieIl do szkoły,

31.03.20ż0 r, 24.08.ż020 r.

4. Potwierdzerrie w formie pisemtlej przez

rodzica/opiekuna prawnego woli zapisr-t

kandydata do szkoły podstawowej.
do 07,04.ż020 r do 25.08.2020 l,

5. Opublikowanie w szkołaclr list dzlęcl
przyj ętych i nieprzyj ętych.

l5.04,2020 r 27.08,2020 r

dr inż. zbigrlicw


