
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kórnik

Zarządzenie Nr 5/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Burmistrz 

Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§1.1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Kórnik.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół 

podstawowych.

§3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski





Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 

do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

LP Rodzaj czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia

Składanie deklaracji o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego

10.02.2020
godz.8.00

17.02.2020 
godz.15.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 
(lub innej formy wychowania 

przedszkolnego) wraz z dokumentami 
spełnienia przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020
godz.8.00

12.03.2020
godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne 
wniosków do przedszkola (lub innej formy 

wychowania przedszkolnego) i 
dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

24.02.2020
godz. 8.00

16.03.2020
godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisje rekrutacyjne listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym

07.04.2020 godz. 15.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym

08.04.2020
godz.8.00

20.04.2020
godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisje rekrutacyjne listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w 
postępowaniu rekrutacyjnym

24.04.2020 godz. 15.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie 
wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub 

innej formy wychowania przedszkolnego) 
wraz z dokumentami spełnienia przez 

kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym

25.05.2020
godz.8.00

29.05.2020
godz.15.00



7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja 
przez komisje rekrutacyjne wniosków do 
przedszkola (lub innej formy wychowania 

przedszkolnego) i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym

25.05.2020
godz. 8.00

01.06.2020 
godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do 
publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjne listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym

19.06.2020 godz.15.00

9.

Postępowanie uzupełniające - 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym

22.06.2020
godz.08.00

26.06.2020
godz.15.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do 
publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym

30.06.2020 godz.15.00
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 5/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

Niniejsze zarządzenie jest realizacją zapisu ustawy Prawo Oświatowe. 

Zgodnie z ww. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego określa do końca 

stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę 

wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową.




