
 

ZARZĄDZENIE NR 304/VIII/20 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

z dnia 22 stycznia 2020 r. 
 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do szkół podstawowych 

 

 

Na podstawie art.154 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.,  

poz. 1148 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, na rok 

szkolny 2020/2021: 

 

L.p. Określenie czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej, kandydata zamieszkałego poza obwodem 

danej szkoły,  wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 2 do 20  marca  

2020 r. 

od 14 do 17 kwietnia 

2020 r.. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

 oraz dołączonych dokumentów potwierdzający 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 23 do 25 marca 

2020 r. 

od 20 do 21 kwietnia 

2020 r. 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 
26 marca 2020 r. 22 kwietnia 2020 r. 

4. 
Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia. 

do 30 marca  

2020 r. 

do 24 kwietnia 

 2020 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych.  
31 marca 2020 r. 27 kwietnia 2020 r. 

 

 § 2. Określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 2  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie, na rok szkolny 

2020/2021 

 

 

 



 

L.p. 
 

Określenie czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 
 

 

1. 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do działu 

dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej  

Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Namysłowie,  wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

 

 

od 30 marca  

do 10 kwietnia 2020 r. 

 

 

od 10 do 14 lipca 

2020 r. 

 

 

2. 

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji 

językowych. 

Dla osób, które z ważnych udokumentowanych 

przyczyn nie mogą wziąć udziału we 

wskazanym terminie ustala się termin 

dodatkowy. 
 

21 maja 2020 r. 

godz. 1600 

 

 

28 maja 2020 r. 

godz. 1600 

15 lipca 2020 r. 

godz. 1000 

 

 

nie dot. 

 

3. 

 

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do 

publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

predyspozycji językowych. 
 

 

9 czerwca 2020 r. 

 

16 lipca 2020 r. 

4. 
 

Uzupełnienie dokumentacji o świadectwa 

promocyjne do klasy VII. 
 

 

od 26 czerwca  

do 1 lipca 2020 r. 

 

nie dot. 

 

 

5. 

 

Weryfikacja, przez komisję kwalifikacyjną, 

wniosków o przyjęcie do oddziału 

dwujęzycznego oraz dokumentów 

potwierdzających spełniania warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
 

 

 

2 lipca 2020 r. 

 

 

17 lipca 2020 r. 

 

6. 

 

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do 

publicznej widomości  listy kandydatów 

zakwalifikowanych  i kandydatów 

niezakwalifikowanych 
 

 

3 lipca 2020 r. 

 

20 lipca 2020 r. 

 

7. 
 

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do oddziału dwujęzycznego. 
 

 

do 7 lipca 2020 r. 
 

do 21 lipca 2020 r. 

 

8. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 

 

8 lipca 2020 r. 

 

22 lipca 2020 r. 

             

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu  

i Zdrowia. 

 § 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania  

          

 

 

 

           Burmistrz 

 

                  /-/ dr Bartłomiej Stawiarski 


