
ZARZĄDZENIE Nr 2l2l
wÓĺľł GMINY PAPRoTNIA

z dnia 25 sĘcznia 2021 ľoku
w spľawie ustalenia harmonogľamu czynnoścĺ w postępowaniu ľekľutacyjnym
i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych pľzez Gminę Papľotnia na rok szkolny 202lĺ2022

Na podstawie art.30 ust' 1 ustawy z dnia 8 maľca 1990ľ. o samoľZądzie gminnym (tj. Dz. U.
z2020 rpoz.7I3,1318) oÍazart.29 ust' 2pkt2,w związkuzart.154 ust. 1 pkt l i ust.3 ustawy
zđnia 14gruđnia2016r. -Prawooświatowe (tj.Dz.U.z2020t.poz.9I0,1378,z2IŻIr.poz. )
zarząďzam. co następuj e :

$1

W postępowaniu ľekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny Ż0Ż112022 do pľzedszkoli/

oddziałów pľzedszkolnych prowadzonych przez Gminę Papľotnia ustala się następujące terminy
podejmowanych czynności :

Rodzaje czynności Teľmin w postępowaniu
ľekľutacyjnym

Teľmin w postępowantu
uzupełniającym

Składanię wniosków o
pr zyj ęcie do pr zedszkola/

oddziału przedszkolnego
wrazz dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnian ie
przez kandydata warunków
lub kryteriów bľanych pod

uwagę w postępowaniu
rekľutacyjnym

04.03 .Ż02Ir.-1 6.03 .202|r. 08.04.202Ir. -I 6.04.20ŻIr

Weryfikacja wniosków l

dokumentów
potwierdzaj ących spełnienie
pľzez kandydatów warunków
lub kryteľiów branych pod

uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

23.03.202k. 23.04.202k.

Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych i
kandydatów
niezakwalifikowanych

25.03.202h 26.04.202k

Potwi erdzen ie przez r o dzica
kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego
oświadczenia

30.03.202h. 30.04.202k

Podanie do publicznej
wiadomości pľzez komisję
ľekrutacyjną listy
kandydatów pľzyjętych i
kan dydatów nieprzyj ętych

06.04.20ŻIr 30.04.202h.

I



W drugim etapie postępowania ľekrutacyjnego i uzupełniającego obowiązują L<ryteria oraz
dokumenty niezbędne do potwieľdzenia spełnienia tych layteľiów okľeślone w Uchwale
Nr XXIX/I4Ż|I7 Rady Gminy Paprotniaz dnia 3l maľca 2017 r. w sprawie ustalenia kľyteriów
dla drugiego etapu postępowania rekľutacyjnego do publicznych pľzedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których oľganem prowadzącym jest Gmina
Paprotnia.

$2

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektoľowi Szkoły Podstawowej w Papľotni,

p.o. dyrektoruZespołu Szkolno- Pľzedszkolnego w Hołubli .

$3

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania .

Les Trębicl<Í

2


