Zarządzenie Nr 1/2021

Wójta Gminy Kamienna Góra
zdnia |2 stycznia 2021

r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych i klas pierwszych szkół podstawołrych na rok szkolny 2021120ż2.

Na podstawie

aft. 30 ust, 1 ustawy z

zm.) oraz art. 154 ust. t pkt

l

ustawy

dnia

z dnia

8

marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze

14 grudnia

20l6 r. - Prawo oświatowe (Dz.lJ.2020.910 ze zm.),

zarządza się co następuje:

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 202112022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
§ 1.

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra stanowiący załącznik nr

l

do

zarządzenia.
§ 2.

Ustala

się

harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz

postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 202112022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych

przez Gminę Kamienna Góra.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie intemetowej

Grniny Kamienna Góra.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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ZńącznikNr

1

do zarządzeniaNr 1/202l

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 12 stycznia2D2l r,

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAłÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH POD§TA}VOWYCE W ROKU SZKOLI.{YM
2021,na22

L.p.

l

Czynność

Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

Złożenie deklaracji o kontynuacji
przez dziecko wychowania
przedszkolnego w kolejnym roku
szkolnyrn

26,01-0I.02.202lr,

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola/ oddziału
przedszkolnęgo wraz z
dokumentami potw ierd za.iący mi
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

02.02-12.02.202tr.

Weryfikacj a ptzez komisję
rekrutacyjną wniosków o przy.ięcie
do przedszkola/ oddziałów
przedszkolnych i dokumentów
potwierdzaj ących spełnianie przez
kandydata warunków lub Ęteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnyfit, w tym dokonanie
przęz przewodniczącego komisj i
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. l50 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia ż016r. Prawo
oświatowe(Dz.IJ.2020,910 ze zm)

l5,02-19,02.202Ir, 12.04.-l6.04.ż02lr.

Podanie do publicznej wiadomości
przez kornisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwal i fi kowanych
i kandydatów niezakwalifi kowanych

ż2.02.202It,

01.04-09.04

,20żlr.

19.04.ż02|r.

Potwierdze nie przez rodzi ca
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

do 05.03,202lr.

do 27.04.żOżlr.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyj ętych

a8,03,202lr.

28.04.ż02lr,
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procedura odwoławcza

od 08,03.202lr.
w terminie 7 dni od
dnia opublikowania

od28.04,żOżI r,

listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic
moze wystąpió do
komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

w terminie

7 dni od
dnia otrzymania
uzasadnienia rodzic
moze wnieśćdo
dyrektora
przedszkola l szkoły
odwołanie od

rozstrzygnięcia
komisj i rekrutacyj nej,
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