
Dyrektor  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Wydminach  

ogłasza nabór do klas pierwszych SP  

oraz oddziałów przedszkolnych   

na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

Od 02 marca  2020 r. w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00  można 

pobierać Karty  zapisu  do klas pierwszych i do oddziału przedszkolnego  na rok 

szkolny 2020/2021. Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej lub do oddziału 

przedszkolnego należy wypełnić Kartę zapisu lub Deklarację o kontynuacji 

wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających (do pobrania również 

na naszej stronie internetowej). Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły                 

w terminach podanych w tabeli z harmonogramem rekrutacji ( poniżej). 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do  I  klas Szkoły 

Podstawowej im. F. Nowowiejskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Wydminach  na rok szkolny 2020/2021 
 

Rodzaj czynności 
Termin 

 w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Złożenie Karty zapisu dziecka  do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

2 marca - 3 kwietnia 

2020r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

Kart zapisu, dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności ustawowych. 

   6 kwietnia 2020r. 

- 10 kwietnia 2020r. 



Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych.  

15 kwietnia 2020r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia do szkoły podstawowej  

w postaci pisemnego oświadczenia. 

 16 - 23 kwietnia 

2020r.  

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

24 kwietnia2020r. 

 
 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych w Szkole  Podstawowej im. F. Nowowiejskiego                 

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach   

 na rok szkolny 2020/2021 
 

Rodzaj czynności 
Termin 

 w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Złożenie Deklaracji o kontynuacji 

wychowania przedszkolnego dzieci już 

uczęszczających lub  Karty zapisu wraz                 

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

   2 marca 2020r. 

- 31 marca 2020r.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności ustawowych. 

   1 kwietnia 2020r. 

- 7 kwietnia 2020r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. /zakwalifikowanie 

dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest 

równoznaczne z jego przyjęciem/. 

8 kwietnia 2020r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia. 

 9 kwietnia 2020r.  

- 15 kwietnia 2020r.  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

16 kwietnia 2020r. 

 
 



 


