
PRE ZYD ENT MIASTA PRUSZKOWA

ZarządzeHie nr Ł 12020
Prerydenta Miasta Pruszkowa

z dnia,t8 mn no 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 2312020 Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia
2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutaryjnym
i uzupełniającym w roku szkolnym 202012021do publicznych przedszkoli i do klas I
szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z2019 r. poz. 506 ze zm.) w zwiqku z art. I54 ust. 1 pkt I oraz z art.29 ust. 2 pkt
2ustawy zdnia 14grudnia2016r.-PrawoOświatowe(t. j.Dz.U. z20I9r.poz.II48zezn.),
zuwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożeniaepidemicznego
spowodowanego zagrożeniem zakażetiawirusem SARS-CoV-2, zarządzam jak ponizej:

§1

Ulega zmiarie harmonogram czlnności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 20201202I do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przęz miasto Pruszków i przyjmuje
nowe brzmienie ustalone w załącznlku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Harmonogram czlnności rekrutacyjnych orazw postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
20201202I wprowadzony niniejszym Zarządzeniem stosuje się również do niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwaĘch
koŃursów na prowadzenię zadania publicznego zzakresu wychowaniaprzedszkolnego.

§3

Ulega zmianie harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym
20201202I oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych dla dzieci
załrieszkaĘchpozarejonem szkoĘ i przyjmuje nowe brzmienie wynikające zzŃącznikanr 2
do niniej sz ego Zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Harmonogram c4znności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowarriu uzupeŁriającym na rok szkolny
2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez miasto Pruszków oraz niepublicnrych przedszkoli i punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach
otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zahesu wychowania przedszkolnego.

*Postępowanie uzupeŁriające prowadzone jest wyłączrie w prą.padku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po
zakonc zęniu rekrutacj i.
*x Postępowanie rekrutacyjne dla oddzińów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza
systemem elektronicznym.

procedura odwoławcza

Zakres czynności Terminy
w postępowaniu
rekrutacyinym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniaiacym *

Składanie przez todzicow dzieci uczęszczających do
placówek przedszkolnych deklaracj i dotyczących chęci
kontynuowania wychowania na kolejny rok szkolny

od2I.02.2020 r.

od godz. 8.00
do 28.02.2020 r.

do sodz.16.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.** od 16.03.2020 r.

od godz.8.00
do 30.03.2020 r.
do godz. 16.00

Złożęnię w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego
wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

od30.032020 r.
do 8.04.2020 r.

P r zepr ow adzanie postępowania rekrutac y jne go pr zez
Komisję Rekutacyjną

09.04.2020 r,

do I7.04.ż020 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30.04.2020 r.

Potwierdzęnie przezrodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

Podarrie do publicmej wiadomości lis§ dzieci przyjęĘch
i nieprzyjętych.

15.05.2020 r.

Przeprow adzenie postępowania uzupełniaj ącego
od 15.05.2020 r.
do 31.08.2020 r.

od 15.05.2020 r..
o \Ą/ terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci

przyjętych i nieprzyjętych rodzic moze wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyj ęcia.

o uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia
wystąpienia r odzica kandydata.

o \Ą/ terminię 7 dni od dnia otrrymania uzasadnienia
rodzic możę wnięść do dyrektora przedszkola
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
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Harmonognarfl czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla klas I szkół podstawowych - dzieci zamieszkŃepozarejonem szkoły.

* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne
miejsca

Zakres crynności terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

terminy
w postępowaniu
uzupełniającym *

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoĘ
podstawowej wr az z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyj n5łn.

25.05.2020 r.
05.06.2020 r.

01.07 _
17.07.2020 r,

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoĘ podstawowej i
dokumentów potwierdzaj ących spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych w
postępowaniu rekrutacyj nyrn.

09.06.2020 r. 20.07.ż020 t.

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

16.06.ż020 r. 24.0].2020 r.

Podanie do publicznej wiadomo ści przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjęĘch i listy kandydatów nieprzyjętych.

19.06.2020 r. do końca lipca


