
ZARZĄDZENIE NR 122/2020

BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk,
na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.1) zarządza się, co następuje:

5 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk, na rok szkolny 2020/2021.

2. Harmonogram postępowań, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1

do niniejszego zarządzenia.

5 Z. 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Pułtusk, na rok szkolny 2020/2021.

2. Harmonogram postępowań, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2

do niniejszegozarządzenia.

5 3. Za wykonanie czynności określonych w 9 1 i w 5 2 odpowiedzialnymi czyni się
dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk.

5 4. 1. Kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
wybranej szkoły podstawowej Gminy Pułtusk oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
ich spełniania określa uchwała nr XXXVII/3012017 Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 2 marca 2017 r.

2. Kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pułtusk
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełniania określa uchwała
nr XXXVIIBOOQOU Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017 r.

3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną opublikowane wraz z niniejszym
zarządzeniem na stronie internetowej www.pultusk.p|.

4. Za wykonanie czynności określonych w ust. 3 odpowiedzialnym czyni się Kierownika
Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

@ 5. Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła:MariaWodzyńska/EP

1 Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, Dz.U. z 2019 r., poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248



Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 122/2020
BurmistrzaMiasta Pułtusk
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Gminę Pułtusk, na rok szkolny 2020/2021

od dnia do dnia Etap rekrutacji/czynność rodzica/prawnegoopiekuna

2 marca 9 marca Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko
wychowania przedszkolnego roku szkolnym 2020/2021.

11 marca Przedstawienie oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

12 marca 3 kwietnia
Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

6 kwietnia 8 kwietnia Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

9 kwietnia Opublikowaniew przedszkolach i szkołach podstawowych
list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 kwietnia 17 kwietnia Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

20 kwietnia
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

22 maja Przedstawienie oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

25 maja 9 czerwca Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

10 czerwca 15 czerwca Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

16 czerwca Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

17 czerwca 19 czerwca Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola / oddzialu przedszkolnego w szkole
podstawowej.

22 czerwca Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 122/2020
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk,

na rok szkolny 2020/2021

od dnia do dnia Etap rekrutacji/czynność rodzica/prawnegoopiekuna

3 kwietnia 15 kwietnia Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 kwietnia 17 kwietnia Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21 kwietnia Podanie do publicznejwiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 kwietnia 27 kwietnia Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

28 kwietnia Podanie do publicznejwiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

10 czerwca 19 czerwca Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 2 cze rwca 23 czerwca Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 czerwca Podanie do publicznejwiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

25 czerwca 2 lipca Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęciaw postaci
pisemnego oświadczenia

3 lipca Podanie do publicznejwiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
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