
Zarzadze nie N | 982 I 2021
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 22 stycznia 202'l ?.

w sprawie: okreslenia termin6w przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupelniajqcego, w tym termany skladania dokument6w do publicznych pzedszkoli
i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych pzez Gmine
Zawiercie na rok szkolnv 202112022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzedzie gminnym
(t. j. Dz. U z 2020 t. poz. 713 z p62n. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oswiatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.91O z p62n. zm.)

-zatzqdzam-

sl
Ustalii nastepujqce terminy przeprowadzania postQpowania rekrutacyjnego j postgpowania
uzupelniajqcego na rok szkolny 202112022, w tym terminy skladania dokumentow do publicznych
pzedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gming
Zawiercie:

Lp. Rodzaj czynnosci
Termin

w postgpowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postepowaniu
uzupelniaiacvm

1.
Skladanie deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego Od 8lutego do 19 lutego 2021 r

2.

Zlozenie wniosku o przyjgcie do
pzedszkola lub oddzialu przedszkolnego w
szkole podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzajqcymi spelnienie pzez
kandydata obowiazuiacych kryteri6w

Od 22 lutego
do 5 matca 2021 t.

Od 6 kwietnia
do 9 kwietnia 202'1 r

3.
Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej
(zakwalifikowani)

Od 8 marca
do 10 marca 2021 |

Od 12 kwietnia
do 13 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomosci listy
kandydat6w zakwalifikowanych i

kandydatow niezakwalifl kowanVch
1'l marca 2021 r 14 kwietnia 2021 r.

5.
Zlozenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do kt6rej dziecko
zostalo zakwalifikowane.

Od 12 marca

do 17 marca 2021 t.
Od 15 kwietnia

do 16 kwietnia 2021r.

6.
Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej
(pzyjeci)

Od 18 marca

do 19 matca 2021 |
19 kwietnia 2021 r

7.
Podanie do publicznej wiadomosci listy
kandydatow pzyjQtych i kandydat6w
nieprzyietych

22 marca 2021 r. 20 kwielnia 2021 r.

8.
Skladanie wniosk6w o sporzqdzanie
uzasadnienia odmowy pzyjQcia kandydata

Do 7 dni od podania do publicznej
wiadomosci listy kandydat6w pzyjetych

i kandydat6w niepzyietvch

9.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienie
odmowy pzyjecia kandydata

Do 5 dni od daty zlozenia wniosku
o sporzadzenie uzasadnienia odmowy

przvlecla

10.
Zlozenie do dyrektora odwolania od
rozstrzygniecia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od terminu otzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjQcia

&b.,"4



wyra2onego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjecia kandydata

11.

Rozsttzygniecie przez dyrektora odwolania
od rozstrzygniecia komisji rekrutacyjnej
wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowv Dzviecia kandvdata

Do 7 dni od dnia zlozenia do dyreKora
odwolania od rozstrzygniecia komisji

rekrutacyj nej

s2
Vwkonanie zarzqdzenia powleza sie dyrektorom pzedszkoli i szkol podstawowych prowadzonych
przez Gming Zawiercie.

s3
Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i obowiTuje do czasu postepowania

rekrutacyjnego oraz postepowania uzupelniajqcego na rok szkolny

Konars*,

Sprawdzono po

formalno/awn',:rn

)"n-'"{

A dwo kat Il; j t i rfh. ! it r" ni ;,t it z


