
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kórnik

Zarządzenie Nr 14/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 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 klas I szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół 

podstawowych określa załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.

§3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Pacholski



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 14/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 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 klas 

I szkół podstawowych, określa do końca stycznia organ prowadzący publiczną szkołę 

podstawową.



Załącznik
do Zarządzenia Nr 14/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
i uzupełniającym

Data rozpoczęcia Data zakończenia

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej lub wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym.
(Program wskaże automatycznie po rejestracji 

kandydata, obwód szkolny, zgodny z jego 
miejscem zamieszkania).

23.03.2020 r. 
godz. 8:00

03.04.2020 r. 
godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym

23.03.2020 r. 
godz. 08:00

07.04.2020 r. 
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym

22.04.2020 r. 
godz. 12:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

w postępowaniu rekrutacyjnym

UWAGA: Dotyczy wyłącznie rodziców 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

podstawowej

22.04.2020 r. 
godz. 12:00

29.04.2020 r. 
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 
rekrutacyjnym

30.04.2020 r. 
godz. 15:00



Postępowanie uzupełniające

Publikacja wolnych miejsc 11.05.2020 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej lub wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2020 r. 
godz. 8:00

20.05.2020 r. 
godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2020 r. 
godz. 8:00

22.05.2020 r. 
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

08.06.2020 r. 
godz. 12:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

UWAGA: Dotyczy wyłącznie rodziców 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

podstawowej

08.06.2020 r. 
godz. 12:00

15.06.2020 r. 
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym

16.06.2020 r. 
godz. 15:00

Publikacja wolnych miejsc 17.06.2020 r.-31.08.2020 r.


