ZARZĄDZENIE NR 221/2021
WÓJTA GMINY PASZOWICE
z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do nowo utworzonego przedszkola w Paszowicach
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze
zm.) oraz 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na
rok szkolny 2021/2022 do nowo utworzonego Przedszkola Samorządowego w Paszowicach zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie
zarządzenia
powierza
w Paszowicach Pani Teresie Adamczyk.

się

obecnemu

dyrektorowi

Szkoły

Podstawowej

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie Biuletynu informacji
Publicznej Gminy Paszowice.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Paszowice
(-) mgr Sebastian Oszczęda
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 221/2021
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 14.06.2021 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym, do nowo utworzonego Przedszkola Samorządowego w Paszowicach na
rok szkolny 2021/2022:

Czynności rekrutacyjne

Termin postępowania
rekrutacyjnego

Składanie wniosków o przyjęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi
spełnienie
przez
kandydata warunków lub kryteriów
rekrutacyjnych

15.06.2021 r. do 14.07.2021 r.

Termin
uzupełniającego
postępowania
rekrutacyjnego

Od 17.08.2021 r.

15.07.2021 do 29.07.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków
i
dokumentów
potwierdzających
spełnienie
przez
kandydata warunków lub kryteriów
rekrutacyjnych
30.07.2021 r
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
02.08.2021 r. do 09.08.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica (prawnego
opiekuna) kandydata woli przyjęcia do
przedszkola w postaci pisemnego
oświadczenia
16.08.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
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