Z ARZ 4D ZENIE N r 202 I O I 2 02

l

WOJTA GMINY KONSKOWOLA
z dnta 29 stycznia 2027 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu crynno5ci w postgpowaniu rekrutacyjnym
ortz postgpowaniu uzupelniaj4cym na
rok szkolny 202112022
dla przedszkoli , oddzial6w przedszkolnych i klas pierwszych szk6r podstawo*ych
na terenie Gminy Koriskowola.
Na podstawie art. 30 ust 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (D2.u.2020.713
),
i art. 154 ust. pkt ustawy z dnta 14 grudnia 2016 r. - prawo oswiatowe (Dz.u.2o2o.
910) zarz4dzam, co nastEpuje:

l

-

l

$ 1.

l.

2.

Ustala sig harmonogram czynnoSci

w

postgpowaniu rekrutacyjny m otaz
postgpowaniu uzupelniai4cym na rok szkolay 202l/2022 do przedszkoli, oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych dla kt6rych organem prowadzEcym jest
Gmina Konskowola.
Harmonogram, o kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zal4czrrik Nr 1 do Zarz4dzenia.
A,)

1. Ustala siE

2.

harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyj ny m oraz
post9powaniu uzupelniai4cym na rok szkolny 202112022 do klas pierwszych szk6l
podstawowych dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina Koriskowola.
Harmonogram, o kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zal4cznik Nr 2 do Zav4dzenia.

$3.

wykonanie zarz4dzeria powierzam Dyrektorowi przedszkola Gminnego w Koriskowoli,
Dyrektorowi Zespolu Plac6wek oswiatowych w Starym pozogu, Dyrektorowi Szkoly
Podstawowej w chrz4chowie oraz Dyrektorowi Szkoty podstawowej w Koriskowoli.
$4.
Zan4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

a

Zalycznik nr 1
do ZarzqdzeniaNr 2021C.12021 W6jta Gminy

Kofskowola
z dnia 29 stycznia 2021

HARMONOGRAM CZYI{NOSCI
w postgpowaniu rekrutacyjnym oratz postgpowaniu uzupelniajacym
do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w gminie Korflskowola
w roku szkolnym 202112022

Lp.

1.

2

Rodzaj crynno5ci
ZloZenie deklaracji kontynuowania edukacji
przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu.
Zlo2enie wniosku o przyjgcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzaS4cymi spehrianie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod
uwagg w postgpowan iu rekrutacyjnym

3.

4.

6

Weryfikacj a przez komisjg rekrutacyjn4 wniosk6w
o przyjgcie do przedszkola i dokument6w

Termin

Termin
postgpowania
uzupelniaj.

05.02.2021 r. do 12.02.2021

r

15.02.2021 r

01.04.2021 r.

12.03.2021 r.

12.04.2021 r.

potwierdzaj4cych spelnianie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg w
postgpowaniu rekrutacyjnym

15.03.2021 r.

13.04.2021 r

19.03.2021 r.

16.04.2021 r.

Podani e do publicznej wiadomodci przez komisjg
rekrutacyjn4 listy kandydat6w zakwalifrkowanych
i kandydat6w niezakwalifi kowanych

22.03.2021 r.

16.04.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjgcia w postaci pisemnego ofwiadczenia

22.03.2021 r.

16.04.2021 r.

30.03.2021 r.

23.04.2021 r.

Podani e do publicmej wiadomoSci przez komisjg
rekrutacyjn4 listy kandydat6w przyjgtych i
kandydat6w nieprzyj gtych

do dnia

do dnia
31.03.2021 r.

27.04.2021

a

r

r.

Zal4cznik nr 2

do Zarz4dzeniaNr 20210120?l W6jta Gminy Koiskowola
z dnia 29 stycznia 2021 r.

HARMONOGRAM CZYNNOSCI
w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu uzupelniajqcym
do klas pierwsrych szk6l podstawowych w gminie Koriskowola
w roku szkolnym 2021/2022

I.p.

I

Rodzaj czynno5ci

Zlo2enie wniosku o przyjgcie dziecka do
klasy

I szkoly podstawowej wraz

z

Termin

Termin

w postQpowaniu

w postgpowaniu

rekrutacyjnym

uzupelniajqcym

01.03.2021 r.

t9.03.2021r.

19.04.2021r
r

'J,4.O5.202L

dokumentami potwierdzaj 4cym i
spelnianie przez kandydata warunk6w lub

kryteri6w branych pod uwagg w
postgpowaniu rekrutacyjnym
2.

W e ry fikacj a przez kom isj g rekrutacyjnq

22.03.2021r.

!7 .O5.2O27 r

wniosk6w o przyjgcie do szkoty
podstawowej

i

dokument6w
I

potwierdzaj4cych spehrianie przez
kandydata warunk6w lub kqrteri6w

I

branych pod uwagg w postgpowaniu

rekutacyjnym
3

Pod anie do

publicmej wiadomoSci na

26.03.2027 (.

2L.05.202L r

terenie szkoly przez komisjg rekrutacyjn4
I

listy kandydat6w zakwalifikowanych i
kandydat6w niezakwalifi kowanych
1.
I

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

29.O3.2O27 r.

24.05.2021t.

woli przyjgcia w postaci pisemnego

07.04.2021r.

28.05.2027 r.

08.04.2021 r.

31.05.2021 r.

oSwiadczenia
5

Podani e do publicznej wiadomoSci przez

komisjg rekrutacyjn4 listy kandydat6w
przyj gtych i kandydat6w nieprzyjgtych

@

