ZARZĄDZENIE NR 6/2020
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej
w Kamieniu Krajeńskim, prowadzonej przez Gminę Kamień Krajeński na rok szkolny 2020/2021.
Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
oddziałów sportowych w klasie pierwszej i szóstej w Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim na rok
szkolny 2020/2021, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
www.oswiatakamienkrajenski.pl
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego
Wojciech Głomski
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Załącznik do zarządzenia Nr 6/2020
Burmistrza Kamienia Krajeńskiego
z dnia 27 stycznia 2020 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
oddziałów sportowych w klasie pierwszej i szóstej w Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim na
rok szkolny 2020/2021.
Rodzaj czynności
Przyjmowanie wniosków
kandydatów ubiegających się o
przyjęcie do oddziału
sportowego wraz z
orzeczeniem lekarskim o
bardzo dobrym stanie zdrowia.
Próba sprawności fizycznej.
Przekazanie informacji o
pozytywnych i negatywnych
wynikach próby
sprawnościowej.
Ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodziców
woli zapisu dziecka do
oddziału sportowego poprzez
złożenie pisemnego
oświadczenia woli.
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do
oddziału sportowego.

Termin postępowania rekrutacyjnego
rozpoczęcie
10.II.2020r.

zakończenie
24.II.2020r.

Termin postepowania
uzupełniającego
rozpoczęcie
zakończenie
4.V.2020r.
28.V.2020r.

6.III.2020r.
16.III.2020r.

13.III.2020r.
19.III.2020r.

29.V.2020r.
8.VI.2020r.

20.III.2020r.
23.III.2020r.
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26.III.2020r.

27.III.2020r.

5.VI.2020r.
10.VI.2020r.

15.VI.2020r.
16.VI.2020r.

18.VI.2020r.

19.VI.2020r.
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 6/2020 r. Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej w Kamieniu
Krajeńskim, prowadzonej przez Gminę Kamień Krajeński na rok szkolny 2020/2021.
Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 października 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 z późn. zm.) organ prowadzący określa do końca stycznia danego roku na rok szkolny 2020/2021
harmonogram i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów do oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim.
Dyrektor ZSP w Kamieniu Krajeńskim wystąpił z prośbą do organu prowadzącego szkoły o zgodę na
utworzenie oddziałów sportowych w klasie pierwszej i szóstej w roku szkolnym 2020/2021. Szkoła dysponuje
wykwalifikowaną kadrą nauczycieli wychowania fizycznego oraz posiada odpowiednie zaplecze sortowe, które
pozwoli na realizację szkolenia ukierunkowanego na ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów w zakresie
piłki nożnej i piłki siatkowej.
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