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Zarządzenie Nr 49/2020 

Burmistrza Obornik 

z dnia 13 marca 2020 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia 

terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, 

dla których Gmina Oborniki jest organem prowadzącym 

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zmianom ulegają terminy wskazane w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

(zerówek) w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, stanowiącym  

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia 

terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla 

których Gmina Oborniki jest organem prowadzącym i otrzymują brzmienie jak w Załączniku Nr 1 

do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zmianom ulegają terminy wskazane w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok 

szkolny 2020/2021, stanowiącym  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2020 z dnia 24 stycznia 

2020 roku w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok 

szkolny 2020/2021, dla których Gmina Oborniki jest organem prowadzącym i otrzymują brzmienie 

jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 
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§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Obornikach. 

 

§ 4 

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Obornik z dnia 06 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie 

Nr 19/20 z dnia 24 stycznia 2020 roku, w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach 

podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Oborniki jest organem prowadzącym, 

traci moc.  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z podpisania. 
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