
ZARZl\DZENIE Nr 3/2020 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia terminow przeprowadzania postcrpowania rekrutacyjnego 

i postcrpowania uzupelniaj~cego, w tym terminow skladania dokument6w na rok szkolny 

2020/2021 do publicznego przedszkola, oddzialow przedszkolnych w publicznych 

szkolach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych 

prowadzonych przez Gmincr Sochocin. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzctdzie gminnym ( Oz. u. 
z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz art. 154 ust.l pkt 1 w zwi¢u art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe ( Oz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zrn.) zarz(!dza si~, 
co nast~puje: 

§ 1. Ustala siy w za!qczniku nr 1 do mmeJszego zarzqdzenia terminy przeprowadzania 
postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniajqcego, w tym terminy skladania 
dokumentow na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddzialow 
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin~ 
Sochoc:in. 
§ 2. Ustala siy w za1ctczniku nr 2 do niniejszego zarz(!dzenia terminy przeprowadzania 
postttpowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniajqcego, w tym terminy skladania 
dokwnent6w na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych 
prowaclzonych przez Gmintt Sochocin. 

§ 3 Wykonanie Zarzctdzenia powierza siy Oyrektorom przedszkola i szkol podstawovvych 
prowaclzonych przez Gminy Sochocin. 

§ 4. Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal;ifcznik Dr 1 
do Zan4dzenia nr 3 12020 
Wojta Gminy Sochocin 
z dnia 27 stycznia 2020r. 

rekrutacyjnego oraz postftpowaniu uzupelniaj~cego, w tym terminy skladania 
do publicznego przedszkoJa i oddzialow przedszkolnych w publicznych 

szkoiach 

vvniosku 0 do 
przedszkoIa Iub oddziaru przedszkolnego 
w szkole podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzaj'tcymi 
spelnianie kandydata warunk6w lub 

branych pod uwagy w 
postttpowani u rekrutacyj nym 

komisjtt rekrutacyjn't 
o przyj~cie do przedszkola lub 

02.03. j 6.03.2020r. 08.04. - 10.04.2020r. 
do I!odz. 15.00 do godz. 15.00 

- 20.03.2020r. I 15.04. - 16.04.2020r. 

24.03.2020r. 
do godz. 15.00 

-30.03.2020r. 
do !!odz. 15.00 

6.04.2020r. 
do godz. 15.00 

20.04.2020r. 
do godz. 15.00 

do 
godz.15.00 

27.04.2020r. 
do l.wdz. 15.00 



Zal~cznik or 2 
do Za~dzeoia or 3 12020 
W6jta Gminy Socbocio 
z dnia 27 stycznia 2020 r. 

Terminy przeprowadzania post'ipowania 

rekrutacyjnego oraz post~powaniu uzupelniaj~cego, w tym terminy skladania 


olmmentow do pierwszycb klas pubHcznych szk6i podstawowych prowadzonych 


1. 
01.04. 10.04.2020r. 06.05. - 08.0S.2020r. 

do godz. 15.00 do godz. 15.00 

15.04. - 16.04.2020r. 11.05. - J2.05.2020r. 
do godz. 15.00 do !!odz. 15.00 

lS.OS.2020r. 
do godz. 15.00 


