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o,"1:rit?fl',:lr': t:::l1"ka-Leszc zyny
z dnia 20 stycznia 2021 r.

w s prawie : term i n6w przeprowadza n ia postqpowa n ia rekrutacyj nego
i postqpowania uzupelniajqcego, w tym termin6w skladania dokument6w
dotyczqcych naboru do klas pierwszych publicznych szk6l
podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto
Czerwio n ka-Leszc zy ny na ro k szko I n y 2021 I 2022.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22020 t. poz.713 zp62n. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 w zwiqzku
z art.29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo OSwiatowe (Dz. U.
22020 r. poz.910 z pofln. zm.)
zarzqdzam, co nastqpuje

:

s1.
Ustala sig, na rok szkolny 20211202Z terminy przeprowadzania postqpowania
rekrutacyjnego i postgpowania uzupelniajqcego, w tym terminy skladania
dokumentow dotyczqcych naboru do klas pienruszych publicznych szk6l
podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto CzerwionkaLeszczyny:

1. Postqpowanie rekrutacyjne.
Terminy
Rodzaj czynnoSci
AoZenie wniosku o przyjgcie do klasy pierwszej szkoly
podstawowej wtaz z dokumentami potwierdzajqcymi
spe{nianie przez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych
pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym.

w postqpowaniu rekrutacyjnym

14.06.2021

r.

25.06.2021r.

Weryfikacja przez komisjq rekrutacyjnq wniosk6w o przyjqcie
do klasy pienrszej szkoly podstawowej oraz dokument6w

ti3)

potwierdzajqcych speln ia nie przez kandydata waru n kow lu b
kryteri6w branych pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez pzewodniczqcego komisji
rekrutacyjnej czynnoSci, o kt6rych mowa w art. 150 ust. 7
ustawy - Prawo oSwiatowe.
Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjq rekrutacyjnq
ist kandydatow zakwal ifi kowanych i kandydat6w
6 i^-^L..'^t
ifit' ^..'^ ^.,^r.
I n iezakwal ifikowanych.
I

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjqcia

w postaci pisemnego o6wiadczenia.
Podanie do publicznej wiaOomoSci pz"= f.oriqq rekrutacyjnq
list kandydat6w przyjqtych i kandydatow niepzyjqtych.

28.06.2021r.

01.07.2021

02.07.2021

r.

09.07.2021
12.O7.2021

r.

r.

r.

2. Postqpowanie uzupelniajqce.
Terminy

w postgpowani u uzu pelniajqcym

Rodzaj czynnoSci

Lp.

ZloZenie wniosku o przyjqcie do klasy pierwszej szkoly
podstawowej wtaz z dokumentam i potwierdzajqcym i
spelnianie przez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych
pod uwagq w postgpowaniu rekrutacyjnym.

19.O7.2021

r.

26.07.2021

r.

Weryfikacja pzez komisjg rekrutacyjnq wniosk6w o przyjqcie
do klasy pierwszej szkoly podstawowej oraz dokument6w
potwierdzajqcych speln ia nie przez kandyd ata waru n k6w lu b
kryteriow branych pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie pzez pzewodniczqcego komisji
rekrutacyjnejczynnoSci, o kt6rych mowa w art. 150 ust. 7
ustawy - Prawo oSwiatowe.
Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjq rekrutacyjnq
ist kandydat6w zakwal ifikowa nych i kandydat6w
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie pzez rodzica kandydata woli przyjqcia

lsl

06.08.2021

02.08.2021r.

Podanie do publicznej wiadomo6ci przez komisjq rekrutacyjnq

09.08.2021

r.

l

s2.
Wykonanie Zarzqdzenia powierza sie Dyrektorom Szkol Podstawowych, dla kt6rych
organem prowadzEcym jest Gmina i Miasto Czenrionka-Leszczyny.

s3.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

\

RAD.A.h
^o^'ffi'ff}a*-eck'

Jtid,r

T*o/

il A

r.

02.08.2021r.

I

w postaci pisemnego o6wiadczenia.

30.07.2021

2

r.

