ZARZĄDZENIE NR VIII/288//2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POBIEDZISKA
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do
publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Pobiedziska w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 z późn. zm) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Pobiedziska w roku szkolnym 2020/2021, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pobiedziska w roku szkolnym
2020/2021, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.,
§ 3.Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klasy VII oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie prowadzonej przez
gminę Pobiedziska w roku szkolnym 2020/2021, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klasy IV oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach prowadzonej
przez gminę Pobiedziska w roku szkolnym 2020/2021, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. . Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Wychowania .
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli
i szkół prowadzonych przez Gminę Pobiedziska.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VIII/288//2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
z dnia 31 stycznia 2020r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POBIEDZISKA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
POSTĘPOWANIE WSTĘPNE
Informacje na stronach internetowych przedszkoli
dotyczące rekrutacji do przedszkoli.

od 10.02.2020 r.

Składanie deklaracji w systemie elektronicznego naboru
https://nabor.pcss.pl/pobiedziska
o kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego
w dotychczasowym
przedszkolu.

od 13.02.2020 r. godz. 8.00 do 19.02.2020 r. godz. 17.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
TERMIN
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

ETAP REKRUTACJI

Rejestracja
w
systemie
elektronicznego
naboru
https://nabor.pcss.pl/pobiedziska wniosku o przyjęcie do przedszkola.
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wydrukowanego( z systemu
elektronicznego naboru) i podpisanego wniosku wraz dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna
w postaci pisemnego oświadczenia.

prawnego

woli

przyjęcia

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz
informacji o wolnych miejscach w przedszkolach/oddziałach
przedszkolnych.

od 20.02.2020 r
godz. 08.00.
do 13.03.2020 r.
godz. 15.00

TERMIN
W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

od 19.05.2020
godz. 08.00
do 29.05.2020 r.
godz.. 17.00

31.03.2020 r.
godz. 13.00

08.06.2020 r.
godz. 13.00

od 31.03.2020 r.
godz. 08.00
do 09.04.2020 r.
godz. 17.00

od 08.06.2020 r.
godz. 08.00
do 16.06.2020 r.
godz. 16.00

15.04.2020 r.
godz. 13.00

18.06.2020 r.
godz. 13.00

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
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 od komisji, rodzic
może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 15.04.2020 r.
do 22.04.2020

od 18.06.2020 r.
do 25.06.2020
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VIII/288//2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
z dnia 31 stycznia 2020r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POBIEDZISKA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
POSTĘPOWANIE WSTĘPNE
Informacje na stronach internetowych szkół
dotyczące rekrutacji do klasy I

od 10.02.2020 r.

Składanie zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej
(w systemie elektronicznego naboru
https://nabor.pcss.pl/pobiedziska.)

od 13.02.2020 r. godz. 08.00 do 19.02.2020 r. godz. 17.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
TERMIN
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

ETAP REKRUTACJI

Rejestracja
w
systemie
elektronicznego
naboru
https://nabor.pcss.pl/pobiedziska wniosku o przyjęcie do szkoły
Złożenie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego( z systemu
elektronicznego naboru) i podpisanego wniosku wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna
w postaci pisemnego oświadczenia.

prawnego

woli

przyjęcia

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz
informacji o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół
podstawowych.

TERMIN
W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

od 20.02.2020 r
godz. 08.00.
do 13.03.2020 r.
godz. 15.00

od 19.05.2020
godz. 08.00
do 29.05.2020 r.
godz.. 17.00

31.03.2020 r.
godz. 13.00

08.06.2020 r.
godz. 13.00

od 31.03.2020 r.
godz. 08.00
do 09.04.2020 r.
godz. 17.00

od 08.06.2020 r.
godz. 08.00
do 16.06.2020 r.
godz. 16.00

15.04.2020 r.
godz. 13.00

18.06.2020 r.
godz. 13.00

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
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 od komisji, rodzic
może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

od 15.04.2020 r.
do 22.04.2020

od 18.06.2020 r.
do 25.06.2020
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Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VIII/288//2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
z dnia 31 stycznia 2020r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLASY VII ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JERZYKOWIE im. KRÓLOWEJ JADWIGI
PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ POBIEDZISKA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
POSTĘPOWANIE WSTĘPNE
Informacje na stronach internetowych szkół
dotyczące rekrutacji do klasy VII –oddział dwujęzyczny

od 27.04.2020 r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
TERMIN
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

ETAP REKRUTACJI

Przyjmowanie wniosków kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
oddziału dwujęzycznego szkoły.

TERMIN
W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

od 11.05.2020 r.
godz. 13.00.
do 29.05.2020 r.
godz. 15.00

od 06.07.2020
godz. 13.00
do 08.07.2020 r.
godz.. 15.00

04.06.2020 r.

10.07.2020 r.

Przekazanie informacji o pozytywnych i negatywnych wynikach
sprawdzianu predyspozycji językowych

09.06.2020 r.
godz. 13:00

13.07.2020 r.
godz. 13:00

Składanie kserokopii świadectwa promocyjnego do klasy VII

26.06.2020 r.
godz. 9:00
26.06.2020 r.
godz. 17

od 06.07.2020
godz. 13.00
do 08.07.2020 r.
godz.. 15.00

Opublikowanie
listy
i niezakwalifikowanych

29.06.2020 r.
godz. 13.00

14.06.2020 r.
godz. 13.00

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

kandydatów

zakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz
informacji o wolnych miejscach w klasie
siódmej szkoły
podstawowej

od 29.06.2020 r.
od godz. 08.00
do 01.07.2020 r.
godz. 15:00

02.07.2020 r.
godz. 10:00

od 15.07.2020 r.
od godz. 08.00
do 16.07.2020 r.
godz. 15:00

17.07.2020 r.
godz. 10:00

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
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 od komisji, rodzic
może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 02.07.2020 r.
po godz. 10:00
do 09.07.2020 r.
godz. 15:00

od 17.07.2020 r.
po godz. 10:00
do 24.07.2020 r.
godz. 15:00
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Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr VIII/288//2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
z dnia 31 stycznia 2020r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLASY IV ODDZIAŁU SPORTOWEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KAZIMIERZA ODNOWICIELA W POBIEDZISKACH
PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ POBIEDZISKA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
POSTĘPOWANIE WSTĘPNE
Informacje na stronach internetowych szkół
dotyczące rekrutacji do klasy IV–oddział sportowy

od 28.02.2020 r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
TERMIN
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

ETAP REKRUTACJI

Przyjmowanie wniosków kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
oddziału sportowego szkoły.

TERMIN
W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

od 18.03.2020 r.
godz. 13.00.
do 31.03.2020 r.
godz. 15.00

od 04.05.2020
godz. 13.00
do 08.05.2020 r.
godz.. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
Do próby przystępują kandydaci posiadający orzeczenie o bardzo
dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.

06.04.2020 r.

25.05.2020 r.

Przekazanie informacji o pozytywnych i negatywnych wynikach próby
sprawnościowej.

07.04.2020 r.
godz. 13:00

26.05.2020 r.
godz. 13:00

Opublikowanie
listy
i niezakwalifikowanych

07.04.2020 r.
godz. 13:00

26.05.2020 r.
godz. 13:00

kandydatów

zakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.
Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
informacji o wolnych miejscach w klasie sportowej.

do 17.04.2020 r.
godz. 15:00

do 05.06.2020 r.
godz. 15:00

oraz
24.04.2020 r
godz. 10:00

08.06.2020 r.
godz. 10:00

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
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 od komisji, rodzic
może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 24.04.2020 r.
po godz. 10:00
do 06.05.2020 r.
godz. 15:00

od 08.06.2020 r.
po godz. 10:00
do 17.06.2020 r.
godz. 15:00
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