
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.12.2020 

                                                                    Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

                 z dnia 31.01.2020r. 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych   

prowadzonych przez Gminę Chęciny 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Data 

Etap rekrutacji 

od do 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych 

 17 lutego2020  

od godz. 8.00 

28 lutego 2020 

do godz. 15.00  

   

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej składają 

wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci 

obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I 

tej szkoły. 

 

02 marca  2020 
20 marca 2020 

 do godz. 15.00 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru 

podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów. 

20 marca 2020 
03 kwietnia 2020 

 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków  i kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

03 kwietnia 2020 

 do godz. 15.00 

 

Opublikowanie list zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych.  

06 kwietnia 2020 

 
10 kwietnia 2020 

do godz. 15.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  

w szkole, do której zostało zakwalifikowane. 

15 kwietnia 2020  

godz. 13.00 

Opublikowanie list przyjętych  

i nieprzyjętych. 

Procedura odwoławcza 

od 16 kwietnia 2020 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora 

szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

 

 



Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych 

 

18 maja 2020 

 

 

Opublikowanie na stronie www.checiny.pl  

wykazu wolnych miejsc. 

 

 

19 maja 2020 

od godz. 8.00 

27  maja 2020  

do godz. 15.00 

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru 

podpisanego wniosku o przyjęcie oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów. 

 

28 maja 2020 02 czerwca 2020 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków  i kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

02 czerwca 2020 

 

Opublikowanie list zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

 

02 czerwca 2020 

 

 

08 czerwca 2020 

 do godz. 15.00 

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  

w szkole, do której zostało zakwalifikowane. 

 

09 czerwca 2020 

 

 

Opublikowanie list przyjętych 

i nieprzyjętych. 

od 10 czerwca 2020 

 

Procedura odwoławcza. 

26 sierpnia 2020 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym 

wykazu wolnych miejsc. 

 

http://www.checiny.pl/

