
Zarządzenie  Nr 8/V/2020 

Wójta Gminy Kobiór 

z dnia 28 stycznia 2020r. 
 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  

na wolne miejsca w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze na rok szkolny 2020/2021  
 

 
 Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) 
 

z a r z ą d z a m : 
 

§1 

 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na 

wolne miejsca w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze – zwanym dalej „przedszkolem” - na rok 

szkolny 2020/2021: 

 

1) Termin składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych od 18.02.2020r. do 

9.03.2020r., w postępowaniu uzupełniającym od 6.05.2020r. do 11.05.2020r. 

2) Weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów wym. w pkt 1 oraz 

wykonanie przez przewodniczącego komisji czynności wym. w art. 150 ust. 7 Prawa 

oświatowego w postępowaniu rekrutacyjnym od 10.03.2020r. do 24.03.2020r. oraz w 

postępowaniu uzupełniającym od 12.05.2020r. do 26.05.2020r. 

3) Podanie do wiadomości rodziców listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych od 25.03.2020r. do 27.03.2020r., a w postępowaniu uzupełniającym 

od 27.05.2020r. do 1.06.2020r. 

4) Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka przez rodzica do dnia 3.04.2020r., a w postępowaniu 

uzupełniającym do dnia 3.06.2020r. 

5) Podanie do wiadomości rodziców listy przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych 

do dnia 10.04.2020r., a w postępowaniu uzupełniającym do dnia 10.06.2020r. 

 

§ 2 

 

W związku z postanowieniem § 1 pkt 1 rodzice dzieci przyjętych do przedszkola składają deklaracje 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w okresie od 3.02.2020r. do 

10.02.2020r. 

 

§ 3 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują na drugim etapie kryteria określone uchwałą Nr 

RG.0007.187.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 marca 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji i 

liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jakie 

są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Kobiór (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017r., poz. 2083). 

  

§ 4 

 

Niniejsze Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej wraz z treścią uchwały wym. w  

§ 3 poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz przedszkola. 



 

 

§ 5 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi przedszkola. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

         Wójt 

       /-/ mgr inż. Eugeniusz Lubański 


