
.ZAFUZĄDZENIE NR219/21
WOJTA GMII\W SĘDZIEJOWICE

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia na rok szko|ny 202112022 harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a tarkże terninów składania
dokumentów do publicznych przedszkoli, oddzialów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawo*ych oraz klas pierwsrych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Sędziejowice

Na podstawie art. 7 ust. 1pkt8iart.30ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 t.poz.7|3 z późn. nn,) oraz afi.. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art.29.tlst.
2 pkt 2 ustaw z dńa 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. IJ. z ż020 r. poz. 9t0 z późn.
zm.), zarządza się, co nastęuje:

§ 1. Ustata się w roku szkolnym 202112022 następujący harmonogram czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddżałów
przedszkolnych w publiczrrych szkołach podstawowych prowadzonych przEz Gminę
Sędziejowice:

L.p. Rodzaj czynności Termin poępowania
rekrutacvineso

Termin postępowania
uzupełniaiacego

1. składanie wniosków wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

18.0ż. -2.03.2021r. 06 .05 . - 14 .05 ,ż021, r .

2. Weryfikacja przez komisję rekutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w publicmej
szkole podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie prz§z
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym. w §łn dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. l50 ust.
7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
prawo oświatowe

3.03. - 5,03,ż021 r. l8.05. - 19.05.2021 r.

3. Podanie do pubticznej wiadomości przez
komisję rekrutaryjną listy kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

8.03.202l r.

do godz. 14:00
20 .05 .202I r .

do godz. 14:00

4- Potwierdzenie przez rodzica kandydata,
woli prryjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

9.03. - 11.03.ż021 r. 24 .06 . - ż5 ,05 .2021 r .

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyiętych i kandydatów nieprzyięWch

Iż .03 .202l r .

do godz. 14:00
27 ,05.202| r.

do godz. 14:00



L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania
rekrutacyineso

Termin postępowania
uzuoełniaiąceeo

l. składanie wniosków wraz z dokumentami
potwierdzającyni spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekIutacyinym

18 .01 , - 19 .03 .2021 r . 24.05 . - 28.05 ,ż02l r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutaryjną
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
w publicznej szkole podstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kr}teriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust,
7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
prawo oświatowe

ż2.03. -31,03.20ż1 r. 3 1, ,05 , - 02 .06 ,ż021 r .

J. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

8.04.202l r.
do godz. 14:00

8.06,ż021, r.
do godz. 14:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata,
woli prryjęcia \Ą postaci pisemnego
oświadczenia

8,05. 15,04,202l r. 8.06. - 11.06.202i r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyięWch

ż1 ,04 .20ż1 r .

do godz. 14:00
14.06.202l r.

do godz. 14:00

§ 2. Ustala się w roku szkolnym 202I/2022 następujący harmonogram czynności w postępowaniu
1ekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice:

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkół i przedszkola
prowadzonych przez Gminę Sędziejowice.

§ 4. Ztządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszeńe na shonie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice oraz na tablicach
informacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych plowadzonych przez Gminę
Sędziejowice.

§ 5. Zarządzeńe wchodzi w życie z dniem podpisania.
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