Zarządzenie Nr 3/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrześciu
z dnia 22.02.2021 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminu składania dokumentów oraz terminów
postępowania uzupełniającego.
Na podstawie
-art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Z 2014 r. Poz. 7),
- Zarządzenia Wójta Gminy Słupsk nr 15/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022
zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego we
Wrześciu na rok szkolny 2021/2022:
Termin
od

do

Rodzaj czynności

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku
01.03.2021
07.03.2021
szkolnym w tej samej placówce
Postępowanie rekrutacyjne I i II etap do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego
Nabór wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
10.03.2021
22.03.2021
rekrutacyjnych
Praca komisji rekrutacyjnej- wyłonienie kandydatów spełniających kryteria na pierwszym
24.03.2021
29.03.2021
i drugim etapie rekrutacji
30.03.2021
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ szkole do której dziecko zostało
31.03.2020
05.04.2021
zakwalifikowane
06.04.2021
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
od 06.04.2021
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora
przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego
Postępowanie uzupełniające do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form
wychowania przedszkolnego art. 161 ustawy Prawo Oświatowe
Nabór wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
20.04.2021
23.04.2021
rekrutacyjnych
Praca komisji rekrutacyjnej- wyłonienie kandydatów spełniających kryteria na pierwszym
26.04.2021
28.04.2021
i drugim etapie rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu
29.04.2021
uzupełniającym
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub szkole do której dziecko
30.04.2021
06.05.2021
zostało zakwalifikowane
07.05.2021
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym
Procedura odwoławcza

Od 07.05.2021

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora
przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2021/2022.
Dyrektor Szkoły
Zbigniew Kamiński

