
Zarządzenie Nr 81/2021
Wójta Gminy Grębków

z dnia22 sĘcznia 2021 roku.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutaryjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 202112022 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkolach podstawowych oraz do klas pierwsrych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębków.

Napodstawięart.t54 ust. 1pkt I wzńązkuzart.29 ust.2pkt2 ustawy zdńa 14 grudnia
ż016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2020 r. poz.910 zę zm.), zarządzam, co następuje:

§1.
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Grębków, na
rok szkolny 2021120221'

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowania

uzupełniającym

1 -Składanie deklaracji o kontynuowaniu
wychowan ia pr ze dszko lne go pr zez
rodziców dzieci już uczęszczĄących do
przedszkola

-Złożeńę wniosku o przyjęcie do
przedszkol a wraz z dokumęntami
potwierdzaj ącymi spełnienie ptzez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyinym

od 8 luty 202lr.
do 19 marca2jŻl r.

od4mĄa2021r.
do 11 maja}}2lr.

2, Weryfi kacj a przez komisj ę rekrutacyj ną
wniosków o przyjęcie do przedszkola

od22marca202Ir.
do 3l marca2jLl r.

od 11 mĄa2021, t.
do 14 mąa}O2tr.

Podanie do publicznej wiadomo ści przez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

01 kwietnia 202I r.
18 maja 202I t.

4. Potwierdze ńe przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

od 07 kwietnia 202I r.

do 23 kwietnia 202I r.
od 19 maja202l t.

do 26 maja202l r.

5, Podanie do publicznej wiadomo ści przez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
przyi ętych i kandydatów nieprzyiętych

28 kwietnia 202I r. 27 maja202l r.



§2.
Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych
podstawowych w Gminie Grębków na rok szkolny 2a2OD02l;

i postępowania
publicznych szkół

Lp.

Rodzaj crynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowania

uzupełniającym

1 Złożęnię wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnienie przęz kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
po stępowaniu rekrutacyj nym

od 8 luty 202lr.
do 19 marca2l2l t.

od 4 maja 202I r.

do 11 maja2021r.

2. Weryfi kacj a ptzez komisj ę rekrutacyj ną
wniosków o przyjęcie do szkoĘ
podstawowej

od22 maTaaZj2lr.
do 31 marca2j2l r.

od 11 maja 202I r.

do 14 majaż021r.

a
1

Podanie do publicznej wiadomo ści przez
komisję rekrutacyjną listy karrdydatów
zakwalifi kowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

01 kwietnia 2021t. od 11 maja 202I r.

do 14 mĄa202lr.

4. Potwięrdzę nie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

od 07 kwietnia 202I r.

do 23 kwietnia 202l r.

od 19 maja202l
do26maja202l

r.

r.

5. Podanie do publicznej wiadomo ści przez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
orzvi ętych i kandydatów nieprzyiętych

28 kwietnia 202l r. ż7 majaZOżl r.

§3.
Wykonanie zaruądzeńa powierua się Dyrektorom placówek oświatowych w Gminie
Grębków.

§4.
Zaruądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyj nego oruzpostępowania uzupełniającego, na rok szkolny 202112022.


