
ZARZĄI)ZENIE NR 15/2021
BURnHSTRZA MIASTA SŁUpcy

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia p ostępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupehiającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych

przedszkoH oraż do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Slupca

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 30 ust.1 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gmimym a)z. U.
z 2020 r.  poz, 713 ze   zm.)ł),   art.154 ust.1 pkt 1,  w związku  z art.29   ust. 2 pkt 2 ustawy   z dnia   14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe @z. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)2)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala  się  teminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania  uzupełniającego,
w tym  terminy  składania  dokumentów  na  rok  szkolny  2021/2022  do  publicznych  przedszkoli-określone
w załączniku nr 1 do niriejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala  się  terminy  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania  uzupełniającego,
w tym  teminy  składania  dokumentów  na  rok  szkolny  2021/2022  do  klas  pierwszych  publicznych  szkć)ł
podstawowych - określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

ł)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.  1378.
2} Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.1378, Dz,U. z 2021 r. poz.4.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2021

Bumistrza Miasta Słupcy

z dnia 26 stycznia 2021 r.

Terminyprzeprowadzaniapostępowaniai.ekrutacyjnegoipostępowaniauzupełniającego,wtymterminy
skladaria dokumentów do pubHcznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Miejska Słupca na rok szkolny 2021/2022

L.p. Rodzaj czynności Temin Temin
w postępowaniu w postępowaniu
rekrutacyinym uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do

od 08.02,2021  r. od 12.04.2021 r.
szkoły wraz z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie przez

do 05.03.2021  r. do 23.04.2021 r.kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyinym.

2. Weryfikacjaprzezkomisję

do  12.03.2021  r. do 30.04.2021 r.
rekrutacyjną wniosków o przyj ęcie
do szkoły i dokumentów
potwierdzaj ących spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyinym.

3. Podarie do pubhcznej wiadomości
17.03.2021  r. 05.05.2021 r.

przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandy datów niez akwalifikowanych.Potwierdzenieprzezrodzica

4.
od 19.03.2021 r. od 06.05.2021 r.kandydata wofi przyj ęcia w postaci
do 26.03.2021 r. do  07.05.2021 r.

pisemego oświadczenia.

5. Podanie do publicznej wiadomości
29.03.2021  r. 10.05.2021  r.

przez komisj ę rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyi ętych.
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