
zarzadzenie N | 98'l I 2021
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie: okreslenia termin6w przeprowadzania postQpowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupelniajqcego na rok szkolny 202112022, w tym terminow skladania dokument6w
do klas I i lV sportowych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez
GminQ Zawiercie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym

(t. j. Dz. U z 2020 t. poz.713 z p62n. zm.l oraz aft.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku

Prawo oswiatowe (t. j. Dz. U. z 2020 t. poz.91o z p62n. zm.)

-zazqdzam-

s1
UstaliC nastgpujqce terminy pzeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania

uzupelnia.jqcego na rok szkolny 202112022, w tym terminy skladania dokument6w do klas I i lv
sportowych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych ptzez Gmine Zawiercie:

Lp. Rodzaj czynnosci
Termin

w postgpowaniu
rekrutacvinym

Term in
w postepowaniu
uzupelniaiacym

1

Skladanie wnioskow w szkolach
podstawowych o przyjecie do klas I i lV
soonowvcn

Od 22 lutego
do 5 marca 202'l r

Od 6 kwietnia
do I kwietnia 2021 r.

P16ba sprawnosci frzycznq dla kandydat6w
ubiegajqcych sie o pzyjQcie do oddzial6w
sportowych

UWAGA

Do proby sprawnosci fizycznej przystepujq
tylko ci kandydaci, kt6rzy posiadajq bardzo
dobry stan zdrowia potwierdzony
orzeczeniem wydanym peez lekatza
oodstawowei ooieki zdrowotnei

Od I marca
do 10 marca 2021

Od 12 kwietnia
do 13 kwietnia 2021 r

3.

Podanie do publicznej wiadomosci pzez
komisjQ rekrutacyjnq listy kandydat6w,
kt6rzy uzyskali pozytywne wyniki prOby

sorawnosci tizycznei

11 marca 2021 | 14 kwietnia 2021 |

4.
Opublikowanie list kandydat6w
zakwalifikowanych i niezakwalifi kowanych

12 marca 2021 t. 15 kwietnia 2021 r

5.
Zlozenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do ktorej zostalo
zakwalifikowane.

Od 15 marca
do 19 marca 2021 |

Od 16 kwietnia
do 19 kwietnia 2021 r.

6.
Opublikowanie list kandydat6w przyjetych
iniepzyjQtych.

22 marca 2021 t. 20 kwielnia 2021 |

7.
Skladanie wniosk6w o sporzqdzanie
uzasadnienia odmowy pzyjecia kandydata

Do 7 dni od podania do publicznej wiadomosci
listy kandydat6w przyjetych i kandydat6w

rlePIzYJetyqh

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy Pzyjqciatt_

Zlozenie do dyrektora odwolania od
rozstrzygniecia komisji rekrutacyjnej
wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowv pzyiecia kandydata



s2
Vwkonanie zazqdzenia powierza sie dyrektorom szk6t podstawowych prowadzonych przez Gmine
Zawiercie.

s3
Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje do czasu zakoficzenia postgpowania
rekrutacyjnego oraz postQpowania uzupelniajqcego na rok szkolny 202112022.

Prezydent

Sprawczono poa@rar^
f a r m ai i-, a i, r ̂ a1ff r 1 m

,liv.,tlttr tii,,.,f ,',,,,,,,,


