
W.0050.10.2020 

Zarządzenie Nr 10 
Wójta Gminy Siedlce 

 z dnia 20 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do 
gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Siedlce na rok szkolny 2020/2021 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. 
506 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia      
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się,              
co następuje:  
 

§ 1 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do gminnych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce ustala się 

następujące terminy podejmowanych czynności: 

 

Rodzaj czynności 

 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

składanie wniosków o przyjęcie do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

 

 

2.03.2020 r. – 13.03.2020 r. 

 

 

27.04.2020 r. – 8.05.2020 r. 

podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

w dniu 23.03.2020 r. 

do godz. 14.00 

 

w dniu 17.05.2020 r. 

do godz. 14.00 

potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

do 27.03.2020 r. do 22.05.2020 r. 

podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

oraz liczby wolnych miejsc pozostałych 

po zakończeniu postępowania 

rekrutacyjnego 

w dniu 31.03.2020 r. 

do godz. 14.00 

w dniu 25.05.2020 r. 

do godz. 14.00 

 
 
 



§ 2 
 

1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego obowiązują kryteria oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów określone w Uchwale Nr XXXII/293/2017             
Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce (Dz. Urz. Woj. Maz., poz.2066). 

2. Zobowiązuje się dyrektorów gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce do podania do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie internetowej 
następujących informacji: o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym 
i dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, o liczbie punktów możliwych do 
uzyskania za poszczególne kryteria. 
 

§ 3 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom Zespołów Oświatowych i Oświatowo-Wychowawczych 
prowadzonych przez Gminę Siedlce. 
 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

        WÓJT 
 

         dr inż. Henryk Brodowski  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


