Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 121/20
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 20 stycznia 2020 r.
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO
PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZARNA BIAŁOSTOCKA NA ROK SZKOLNY
2020/2021
Lp.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Rodzaj czynności

Termin

Termin
postępowania
uzupełniającego

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału
przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi Od 02.03.2020
Od 14.04.2020
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów Do 06.03.2020
Do 21.04.2020
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o Od 09.03.2020
Od 21.04.2020
przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i Do 11.03.2020
Do 23.04.2020
dokumentów
potwierdzających
spełnienie
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
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
13.03.2020
27.04.2020
kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w Od 16.03.2020
Od 04.05.2020
postaci pisemnego oświadczenia
Do 20.03.2020
Do 08.05.2020
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
24.03.2020
12.05.2020
nieprzyjętych
Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia do 7 dni od dnia podania do
odmowy przyjęcia kandydata do placówki
publicznej
wiadomości
listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 5 dni od dnia złożenia wniosku
do placówki
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Wniesienie do dyrektora placówki odwołania od
do 7 dni od dnia otrzymania
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji
do 7 dni od dnia złożenia odwołania
rekrutacyjnej
od
rozstrzygnięcia
komisji
rekrutacyjnej

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do ich
potwierdzenia a także liczba punktów możliwych do uzyskania określone zostały Uchwałą Nr

XXXIX/269/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Czarna Białostocka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

