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Zarządzenie Nr 19I202l

Iilójta Gminy Gdów

z dnia 18 stycznia 202l r,

1.

2.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021,na22 terminów postępowania rekrutaryjnego
oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych ptzeż, Gminę
Gdów.

Na podstawię art. 754 ust. 1 pkt 1 ustawy z dńa 14 grudnia 2016 t. Prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z2020 t. poz..910 zę nn.) zaruądza się, co następuje:

§1.

Ustala się na rok szkolny 202112022 terminy postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów zgodnie z zńączrtihjem nr 1 do
zarządzeńa.
Ustala się na rok szkolny 202112022 terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonychptzez Gminę
Gdów zgodnie z zńączllikjem nr 2 do zarządzęńa

§2.

Wykonanie zarządzeńa pońerza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych
prowadzony ch przez Gminę Gdów.

§3.

Zarządzeńe wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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Załqczniknr I
do Zarzqdzenią Nr 19/2021
WójtaGminy Gdów
z dnia 18 stycznia 2021 r.

TERMINI"Y POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLIYYCH

W sZKoŁAcH PoDsTAWowYCH NA RoK SZKOLN]-Y 202112022

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacvinvm

Ternin
w postępowaniu
uzupelniaiacvm

1 Złożeńe wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub innej formy
wychowani a ptzedsrkolnego wraz z
dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnianie przęz kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyj nym

od 1 marca 202l r.
do 19 malca 202l r.

odl7 maja202l
do2l maja202l

r.

r.

2. Podanie do publicznej wiadomości
przęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifi kowanych

1 kwiecień 2021r. 25 mĄ202l r.

ĄJ. P otwierdze nte pt zez r o dzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

od 6 kwietnia2}2l r.
do 16 kwietnia 202t r.

od26maja2021
do 28 maja202l

r.

r.

4. Podanie do publicznej wiadomości
przęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjęĘch i kandydatów
nieprzyjętych

20 kwiecień2021t. l częrńęc2021 r.
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Wójta Gmiłry Gdów
z dnia ]8 stycznia 2021 r.

TERMIN Y POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS I

szKoŁ PoDsTAWowYCH NA RoK sZKoLI\ry 202lt2022

ll
!

1

J

vso-rr
Zbign'te€Yafas

Lp. Rodzaj crynności Termin
w postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postępowaniu
uzupełniaiacvm

1. Złożęńę wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej vlraz z
dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyj nym

od 1 marca 2021r.
do 19 marca 202t r.

od17 maja202l
do21maja}OZt

r.
r.

ż. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwali fikowanych

1 kwiecień 2021 r. 25 ma1202l r.

3. Potwierdze nie przez rc dzic a
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

od 6 kwietnia}D2|r.
do 16 kwietnia ż02I r.

od26 mĄa2021
do 28 maja2a21

r.
r-

4. Podanie do publicznej wiadomości
przęz komisj ę rekrutacyjną lis§
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjęĘch

20 kwiecieńżOżl r. l czerwiec 2021t-


