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Zarządzenie nr 104/2020
Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  określenia  terminów  przeprowadzenia  postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  samorządzie  gminnym  (t.j.
Dz.U.2019.506 z późn. zmian.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U.2019.1148 z późn. zmian.) zarządza się,
co następuje:

§ 1

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2020 Burmistrza Miasta  Jarosławia z  dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską
Jarosław na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych

Zadania
Termin

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

Wypełnić w systemie zgłoszenie lub wniosek, 
wybrać szkoły, wydrukować zgłoszenie lub 
wniosek

17.02.2020 r. godz.
9.00 – 09.03.2020 r.

godz. 15.00

04.05.2020 r. godz.
9.00 – 15.05.2020 r.

godz. 15.00
Wydrukowane zgłoszenie lub wniosek złożyć 
w szkole podstawowej I – go wyboru wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

17.02.2020 r. godz.
9.00 – 09.03.2020 r.

godz. 15.00

04.05.2020 r. godz.
9.00 – 15.05.2020 r.

godz. 15.00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole 
podstawowej I – go wyboru lub na stronie 
rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka 
(Lista kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych)

16.03.2020 r. 
od godz. 9.00

22.05.2020 r. 
od godz. 9.00

Złożyć w szkole podstawowej, do której 
zakwalifikował się kandydat potwierdzenie 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia

30.03.2020 r. godz.
9.00 – 27.04.2020 r.

godz. 15.00

22.05.2020 r. godz.
9.00 – 29.05.2020 r.

godz. 15.00

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji 
elektronicznej w szkole podstawowej lub na 
stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto 
dziecka
(Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

30.04.2020 r. 
od godz. 9.00

05.06.2020 r. 
od godz. 9.00



Powiadomić obwodową szkołę podstawową o 
spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

niezwłocznie

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie   podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie  w  Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


