
Zarządzenie Nr 0050. 4.2020
Wójta Gminy Łuków

z dnia 21 stycznia2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzeniapostępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychoraz do publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łuków na rok szkolny 20201202l

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z drua 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r.
poz.506zpóźn.nn.)wmviązkuzart. 154ust. 1pkt. 1iart.29ust.2pkt.2ustawyzdnia
14 grudnia 201'6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z Ż0l9 r. poz. |I48 z późr.. zm.) zarządza się,
co następuje:

$ 1. w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu vzupełniającym na rok szkolny
20201202I do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Łuków, ustalam następujące terminy:

Lp. Rodzaj czynności
Termin realizacji

Postępowania
rekrutacyinego

Postępowarria
uzupełniaiącego

I Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
lub innej formy wychowania przedszkolnego
wtaz z dokumentami potwieńzającymi
spełnianie ptzez kandydata warunków lub
Ęteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyinym.

od23 marca do
3 kwietnia 2020 r.

od 20 do 30
kwietnia 2020 r

2 Weryfikacja ptzęz komisję rekrutacyjną
wniosków o prryjęcie do przedszkola lub innej
formy wychowani a pr zedszkolne go
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutaryjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust.7
ustawy.

do 7 kwietnia}0}} r. do 6 maja 2020 r

ĄJ Podanie do publicznej wiadomości ptzez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2020 r 8 maja 2020 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydatą woli
przyjęcia dzięcka do przedszkola w postaci
pisemnego oświadczenia.

od 15 do24
kwietnia Ż020 r.

od 11 do 15 maja
2020 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
prryięty ch i kandydatów nieprzyięWch.

do 28 kwietnia 2020 r do 19 maja2020 r



s 2. w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
20201202l do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Łuków, określa się następujące terminy:

$ 3. Wykonanie zaruądzenia powierza się dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych
i przedszkoli.

$ 4. Zaruądzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Łuków otazna tablicach ogłoszeń i stronach internetowych zespołów
szkół, szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przezGminę Łuków.

$ 5. Zarządzenie wchodziw Ęcie zdniem podpisania. ZASTĘPCA
4-

mgrWojciech Szczygieł

Lp. Rodzaj crynności
Termin realizacji

Postępowania
rekrutacyinego

Postępowania
uzupełniaiąceso

1 ZŁoŻenie karty zgłoszenia lub wniosku
o ptzyjęcie do szkoĘ podstawowej wraz
z dokumentami potwietdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyinym.

od 9 do 31 marca
2020 r.

od 18 do29
maja2020r.

2 Weryfikacja ptzez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoĘ 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. 20t ust.1
ustawy.

do 17 kwietnia 2020 r do 5 czerwca
2020 r.

aJ Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną lisĘ kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

8 maja 2020 r. 10 czerwca 2020 r

4. Potwierdzetie przez rodzica kandydata, woli
przyjęcia dziecka do szkoĘ podstawowej w
postaci pisemnego oświadczenia.

od 11 do 15

mĄa2020 r.
od 15 do 19

czerwca2020 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości ptzez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyj ęty ch i kandydatów nieprzyi ęWch.

18 maja 2020 r. 22 czerwca2020 r


