Zarządzenie nr 194/699/20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 9 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1287, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197
i poz. 2248) zarządzam, co następuje:
§1.

Ustalam
harmonogram
czynności
w
postępowaniu
rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin:

L.p.
Rodzaj czynności
Termin
I. Postępowanie rekrutacyjne
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz od 1 kwietnia 2020r.
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
od godz. 1500
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu do 17 kwietnia 2020r.
rekrutacyjnym.
do godz. 1500
Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem
http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie do
przedszkola. Wniosek wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany
i podpisany przez rodziców / opiekunów prawnych należy dostarczyć do
przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji
w godzinach jego pracy.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 27 kwietnia 2020r.
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

15 maja 2020r.
godz. 1500

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego
podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego
oświadczenia złożonego w przedszkolu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 20 maja 2020r.
do godz. 1500

5

22 maja 2020r.
godz. 1500

II. Postępowanie uzupełniające
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz od 15 czerwca 2020r.
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
od godz. 1000
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu do 22 czerwca 2020r.
rekrutacyjnym.
do godz. 1500
Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem
http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie do
przedszkola. Wniosek wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany
i podpisany przez rodziców / opiekunów prawnych należy dostarczyć do
przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji
w godzinach jego pracy.

2

3

4

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 29 czerwca 2020r.
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
03 lipca 2020r.
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
godz. 1500
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
08 lipca 2020r.
elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego
do godz. 1500
podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego
oświadczenia złożonego w przedszkolu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
10 lipca 2020r.
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
godz. 1500
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Miasto Koszalin.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński (-)

