
Zarzadzeni e N | 980 I 2021
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 22 stycznia 202'l r.

w sprawie: okreslenia termin6w przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego i postqpowania
uzupelniajqcego, w tym termjny skladania dokument6w na rok szkolny 202112e22 do
klas I publicznych szk6l podstawowych prowadzonych pzez Gminq Zawiercie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym
(l. j.Dz.Uz2020t.poz.713zp62n.zm.)orazaft. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oswiatowe (t. j. Dz. U. z 2020 t. poz. 910 z p62n. zm.)

-zafzqdzam-

s1
UstaliC nastgpujqce terminy pzeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupelniajqcego, w tym terminy skladania dokument6w na rok szkolny 2 02112022 do klas I publicznych
szkol podstawowych prowadzonych przez Gming Zawlercie:

Lp. Rodzaj czynnosci
Termin

w postepowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postepowaniu
uzupelniaiacvm

1.

Zlo2enie wniosku o pzyjecie do klasy I

szkoly podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzajqcymi spe.lnienie pzez
kandydata obowiazujacych kryterl6w

Od 22 lutego
do 5 marca 2021 r

Od 6 kwietnia
do 9 kwietnta 2021 r.

2.
Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej
(zakwalifikowani)

Od I marca
do 10 matca 2021 (.

Od 12 kwietnia
do 13 kwietnia 2021 r

3.
Podanie do publicznej wiadomosci listy
kandydatow zakwalifikowanych i
kandydat6w niezakwalifikowanycn

11 marca 2021 l. 14 kwietnia 2021 r

4.
Zlozenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
do klasy I szkoly podstawowej w postaci
pisemnego oSwiadczenia

Od 12 marca
do 17 marca 2021 |

Od 15 kwietnia
do 16 kwietnia 2021r.

5.
Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej
(pzyjQci)

Od 18 marca
do 19 marca 2021 t. 19 kwietnia 2021 r.

6.
Podanie do publicznej wiadomosci listy
kandydat6w pzyjqtych i kandydat6w
niepzyjetych

22 marca 2021 |. 20 kwietnia 2021 r

7.
Skladanie wniosk6w o sporzQdzanie
uzasadnienia odmowy pzyjecia kandydata

Do 7 dnl od podania do publicznej wiadomosci
listy kandydat6w przyjQtych i kandydat6w

niepzyjetych

8.
Przygotowanie i \,vydanie uzasadnienie
odmowy pzyjqcia kandydata

Do 5 dni od daty zlo2enia wniosku o
spozqdzenie uzasadnienia odmowy pzyjgcia

9.

Zlozenie do dyrektora odwolania od
rozstrzygniQcia komisji rekrutacyjnej
wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyiecaa kandvdata

Do 7 dni od terminu otzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy pzyjQcia

10.

RozstzygniQcie pzez dyrektora odwolania
od rozstrzygniecia komisji rekrutacyjnej
wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowv pzyiecia kandvdata

Do 7 dni od dnia zlozenia do dyrektora
odwolania od rozstrzygnigcia komisji

re k ruta cyj n ej

A



s2
Dzieci zamieszkale w obwodzie szkoly podstawo /ej, dla kt6rej ustialono ob\,v6d pzyjmuje siQ

na podstawie zgloszenia rodzb6vv dziecka/ prarnych opiekun6w zamieszkalych w obwodzie. Termin
zgrf'oszenia ustalono od 22lutego do 5 marce2021 t.

s3
Pony2sze terminy stosuje sie r6wniet do postepowania Fkrutacyjnego do klasy IPublienej szkoly
poddtawowej pro aOzonbj pzez osobg prayvna inne ni2 jednGtka samozqdu terytorialnego lub osobe
fizycz,n4 KOr€j ustialono obw6d.

s4
vwkonanie z€tz+dzenia powieza sie dyr€ktorcm szk6l podstaworych prowadzonych pz€z Gmine
Zawiercie.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania l obowiezuje do czasu zakonczenia postepo rania

rekruiacyjnego oraz postepowania uzupelniajecego na rok su;kolny 2021 /2022.

sprNono pod wzghdem
foriffoprawnYm
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