Rekrutacja do oddziałów
przedszkolnych i klas
pierwszych -

Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Godebskiego

HARMONOGRAM

w Raszynie

Podstawa prawna:
1. Artykuł 131 ust.4-6 w zw. z art. 29 ust 2 pkt 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późń.zm.
2. Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu
uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn,
3. Uchwały Nr XX/181/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 roku,
4. Statut Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych dzieci
sześcioletnich urodzonych w 2014 r.
Lp.

Termin postępowania
rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego.

2.

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

3.

Termin
postępowania
uzupełniającego

3 luty – 7 luty
20 luty - 16 marca

8 –15 czerwca 2020 r.

Weryfikacja złożonych wniosków i kart.

17 marca – 10 kwietnia

16 - 17 czerwca 2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 kwietnia 2020 r.

18 czerwca 2020 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

24 kwietnia – 4 maja

19 - 23 czerwca 2020 r.
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6.

7.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole,
listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych zamieszk. w Gminie Raszyn.
Podanie do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole,
listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych spoza Gminy Raszyn.

8 maja 2020 r.

26 czerwca 2020 r.

15 maja 2020 r.

W dniu 1 września
2020 za zgodą Organu
Prowadzącego

8.

Składanie wniosków o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

W terminie 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych dzieci
urodzonych w 2013 r.

Lp.

Rodzaj czynności

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

2.

Weryfikacja złożonych wniosków i kart.

3.

Termin postępowania
rekrutacyjnego

Zebranie Komisji Rekrutacyjnej dla dzieci
spoza rejonu.

Termin
postępowania
uzupełniającego

20 luty - 16 marca

8 –15 czerwca 2020 r.

17 marca – 10 kwietnia

16 - 17 czerwca 2020 r.

17 kwietnia 2020 r.

18 czerwca 2020 r.

8 maja 2020 r.

26 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez
4.

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole,
listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych zamieszk. w Gminie Raszyn.
Podanie do publicznej wiadomości poprzez

5.

W dniu 1 września

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole,

15 maja 2020 r.

listy kandydatów przyjętych i kandydatów

2020 za zgodą Organu
Prowadzącego

nieprzyjętych spoza Gminy Raszyn.
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6.

7.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej

Składanie wniosków o sporządzenie

wiadomości listy kandydatów przyjętych

uzasadnienia odmowy przyjęcia.

i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

W terminie 5 dni od daty złożenia wniosku

odmowy przyjęcia.

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od
8.

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu

uzasadnienia odmowy przyjęcia.

odmowy przyjęcia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania
9.

W terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

odwołania od rozstrzygnięcia Komisji

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu

Rekrutacyjnej.

odmowy przyjęcia.
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