
Zarządzenĺe Nľ 15/2020

Buľmistľza Mĺasta Łuków
z dnĺa 23 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogľamu oraz szcaegółowych teľmĺnĺów dokonywania czynności
w postępowanĺu ľekľutacyjnym oraz \ry postępowanĺu uzupełniającym w szkołach
podstawowych p rowadzonych przez Miasto Łukĺíw

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z ďnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z2019 t. poz.506 zę zm.) art.154 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Pľawo
oświatowe (Dz. U. z 20I9r. poz. 1148 zę Zm.), $ 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przepľowadzenia postępowania rękrutacyjnego

oľaz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
(Dz.U. z2019 Í. poz. 1737), zaruądzam co następuje;

s1.

Ustalam harmonogram oraz szczegőłowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym oraz uzupełniającym w szkołach podstawowych pľowadzonych przez Miasto
Łuków na ľok szkolny 20201202I:

Lp. Rodzaj czynności
Teľmin w postępowaniu

ľekrutacvinvm
Termin w postępowaniu

uzupelniaiacvm

I
Podanię do publicznej wiadomości pľzez
dyrekÍora szkoĘ podstawowej
ogólnodostępnej z oddziałem Sportowym
informacji o sporcie, w którym odbywa
się szkolenie w danym oddziale.

do 29.02.2020 r do 29.02.2020 r

)
ZłoŻęnie wniosku o przyjęcíe do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub krytęriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 16.03.2020 r,

do 09.04.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.

od,16.03.2020 r.

đo 03.04.2020 r'
(szkoły przepr ow adzające

próbę sprawnoŚci)

od 18.05.2020 ľ
do 21.05.2020 r

J
P rzeprow adzenie pľób sprawności
ťtzy czĺej dla kandydatów ubiegaj ących
się o pľzyjęcię do oddziafu sportowego.
Uwaga:
Do próby sprawności ťlzycznej
przystępują tylko ci kandydaci, ktőrzy
posiadaią bardzo dobry stan zđrowía
potwierdzony orzęczęníęm wydanym
przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnęi.

od01.04.2020 r
do 03.04.2020 r

22.05,2020 r

4
Podanię do publicznej wiadomości pľzez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów,
ktőrzy uzyskali pozytywne wyniki pľób
sprawności ťlzyczĺej.

10.04.2020 r 25.05.2020 r



5
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoĘ
podstawowej i đokumęntów
potwierdzających spełniani e przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

ďo l'1.04.2020 r. do 04.06.2020 r

6,
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję ľekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
nięzakwalifikowanych.

2',1.04.2020 r. 11.06.2020 r.

7
Potwierđzęnię przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczęnia.

do 11.05.2020 r. do 13.06.2020 r

8
Podanie đo publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandyđatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych'

15.05.2020 r 15.06.2020 r

$2.

Wykonanie zarządzeruia powierzam dyrektorom szkół podstawowych' dla których organem
prowadzącym jest Miasto Łuków.

s3.

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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