
l,,i]íii),.í, :,i"rÜ'' ;; j'l'i'." ':''''; '''':5'''' ' 'lI
l '/' )' ' ' " 

:. ĺiZ})'\1'ij,1;il ']i : Ą

ąĺ-114 iľiszniĺr Ir'ĺała, ul' s1ĺ:7'ĺ?0š''ił' ' i
J')-) L l '' 

icĺii;,* 11'lj'!i)'i',''j;)
jrj, :'] ] i ' 

_', ,'}. ĺ'l](;(jj'] ';'" :i 'l'" "l
zAF;zĄDzENlE NR 21
Rok szkolny 2o2oĺ2o21

DYREKTo RA zEs PoŁu szKo LN o_ PR'ZEDszKotN EGo
W SZEWCACH

z dnia 29 sĘcznia 2021 r"

W sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Szewcach Szkoły Podstawowej im. Młodych Bohaterów w Szewcach oraz
oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. Poz.910 ze zm.), zarządzenia Wójta Gminy Wisznia Mała nr
23/2021 i 24/2o21z dnia 28 stycznia 2021 r. zarządzam, co następuje:
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Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu szkoły do
klasy l Szkoły Podstawowej im. Młodych Bohaterów W Szewcach oraz oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Młodych Bohaterów w Szewcach na rok
szkolny 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin

Postępowanie rekrutacyjne do kl. 1, przedszkola, oddziału przedszkolneqo:
1 Składanie deklaracii o woli kontvnuacii 22 luteqo do 3 marca
2. Składania zgłoszeŕl/wniosków wraz z

załącznlkami
od 10 marca do 19 marca

3 Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i

ka ndydatów n ieza kwa l ifi kowa nych

25 marca

4. Pisemne potwierdzenie woli zapisania
dziecka

25 marca do 1 kwietnia

5. Podanie do publicznej wiadomoścĺ listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyiętych

9 kwietnia



Procedura odwoławcza:
6. Składanie wniosków o sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i

ka ndydatów nieprzyiętych
7 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia
do 7 dni od daty złożenia
wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyięcia

8. ZłoŻenie do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia kom isj i rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przvięcia

do 7 dni od terminu
otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy
przviecĺa.

9 Rozstrzygnięcie przez dyrektora
odwołania od rozstrzyg nięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasad nĺen iu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do
dyrektora odwołania od
r ozstrzy gni ęc ia ko m i sj i

rekrutacyjnej.
Na rozstrzygnięcie dyrektora
służy skarga do sądu
administracvineqo.

Postępowanie uzu pełniaiące:

10 Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata
do szkoły podstawowej wraz z
do ku menta mi potwierdzającymi
spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyinym.

od 23 kwietnia do 27

kwietnia

11 Podanie do wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
zakwal ifi kowanych i niezakwalĺfikowanych
W postępowaniu rekrutacyinvm.

30 kwietnia

12 Pisemne potwierdzenia woli zapisu
dziecka.

30 kwietnia do 7 maja

13 Podanie do wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych.

10 maja

14. U ruchomienie procedu ry odwoławczej. 10 maia

15. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 25 maia

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowanĺa rekrutacyjnego przedszkole/szkoła nadal będzíe
dysponowała wo l nymi miejsca m i, dyrektor p rzeprowadzi postępowa n ie uzu pełn iające.
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Wyko na n i e zarządzen ia powi e rza s i ę P rzewod n iczącem u Ko m isj i Re kruta cyj nej
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Zarządzenle wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny
2021/2022.

DY
ZESPOLU EDSZKOl.NEGO

mgr A


