Zarządzenie Nr 11l202l
Wójta Gminy Rokiciny
z dnia 21 sĘcznia 202I r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutaryjnym oraz
w postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów
w Rokicinach oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Rokiciny na rok szkolny 202112022.

z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z2020 r, poz.7I3 i 1378) oraz art. I53 ust. 1, art. I54 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, art. 158
ustawy z dnta 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378
oraz z202I r. poz. 4), Wójt Gminy Rokiciny zatządza, co następuje:

Na podstawię art. 30 ust. 1 ustawy

harmonogram czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym postępowanie rekrutacyjne do Gminnego
Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach na rok szkolny 202112022, zgodnie
z zaŁączntkiem nr 1 do niniejszego zarządzenla oraz harmonogram w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Rokiciny, na rok szkolny 202I12022, zgodnie z zil.ącznikięm rt 2

§1. Wójt Gminy Rokiciny ustala

do niniej sz ego zaruądzenia,

§2. Wykonanie zarządzenta powierza się dyrektorom: Gminnego Przędszkola
im LeśnychSkrzatów w Rokicinach, SzkoĘ Podstawowej im, Wł. St. Reymonta

w Rokicinach i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowię.

w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokicinach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
§3, Zarządzenie wcho dzi

Rokiciny: bip.rokiciny.net
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Załącznik Nr l
do Zarządzęnia Nr II|202I
Wójta Gminy Rokiciny
z dnła2l stycznia}OżI r,

/

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach na rok szkolny 20211202ż

Lp

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj e czynności (czynności rekrutacyjne)

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

l

Podanię do publicznej wiadomośc| przęz organ do

31.01 .202I r.

do 31.01 .2021 r.

ż

Podanie do publicznej wiadomości przez organ do
prowadzący kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
a także liczby puŃtów mozliwych do uzyskania

31.01 ,202I r,

do 31.01 .202I r.

prowadzący przedszkole harmonogramu rekrutacji
do Gminnego Przedszkola w Rokicinach na rok
szkolny 202112022

za
a

J

po

szczegó lne kryteria.

Składanie przęz rodziców

deklaracji

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

o
W

odżż.02.ż02I r.

Nie dotyczy

do 03.03.2021 r.

roku szkolnym 202I l 2022
4

Złożęnięwniosku o przyjęcie do przedszko|a wraz od04.03.2021r.
z dokumentami potwierdzającymt spełnianie przez do 18.03.2021 r.
kandydata warunków lub krYeriów branych pod

od 14.06.202I r.
do 18.06,2021 r.

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5

Weryfikacj a przęz komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącęgo komisji rekrutacyjnej

od24.03,202I r,
do26,03.202I r.

2I.06.202l

czynności potwierdzających dane zawartę w
oświadczeniach

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifi kowanych

ż9,03,20żl r.

23.06.2021r.

7

Podanie do publicznej wiadomośct przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przylętych i
nieprzyjętych

30.03.202I r

24.06,202I r.

Składanie przęz rodziców wniosków do komisji
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyj ęcia kandydata do dane go przedszkola.

W terminie 7
dni od dnia
podania do
publicznej
wiadomości

W terminie 7
dni od dnia
podania do
publicznej
wiadomości

1isty

1isty

kandydatów
przyiętych i

kandydatów
orzvietvch i

8

Ar----

9

Przekazanie rodzicowi uzasadnienia komisji
rekrutacyjnej odmowy przyjęcta dziecka do

przedszkola

kandydatów
nieprzyiętych.
W terminie 5
dni od dnia

złożentaprzez
rodziców
wniosków do
komisji
rekrutacyjnej o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy

przyjęcia

kandydata do
danego
przedszkola.
10

11

Składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola
o dwołań o d r ozstr zygnięcia komi sj i rekrutacyj nej

Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola
odwołań o d r ozstrzygnięcia komi

sj

i rekrutacyj nej

W terminie 7
dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia
W terminie 7
dni od dnia
otrzymania
odwołania

kandydatów
nieorzviętvch
W tefminie 5
dni od dnia
złożęniaprzez
rodziców
wniosków do
komisji
rekrutacyjnej o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy
przyjęcia
kandydata do
danego

przedszkola.

W terminie 7
dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia
W terminie 7
dni od dnia
otrzymanta
odwołania

ń /z-__
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Nr l1l202l
Rokiciny
Wojta Gminy
z dniaZl stycznia2)2l r,
do Zarządzenia

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokiciny
na rok szkolny 202112022

Lp.
1

2

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

Podanię do publicznej wiadomości przez organ
prowadzący szkołę podstawową harmonogramu
rekrutacji na rok szkolny 202112022

do 31.01 .202I r.

do 31.01 .20żI r.

Podanie do publicznej wiadomości przez organ
prowadzący szkołę podstawową kryteriow

do 31.01 .202I r,

do 31.01 .20żI r.

od2ż.02,ż02I r.
do 19.03.202I r.

od 14.06.2021 T.
do ż0.06.2021 r.

od22.03.202I r.
do26.03.202I r.

do23.06.202I

Rodzaje czynności

branych pod uwagę w

postępowaniu

rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzęnia tych kryteriów, a takZe liczby
punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria
a

J

o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z
dokumentami
Złożentewniosku

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
po

4

stępowaniu rekrutacyj nym.

Weryfikacj a przęz komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i
dokumentów potwierd zĄący ch spełnianie przez
kandydata waruŃów lub kryteriów branych pod

od21,.06.202I r.
r.

uwagę w postępowaniu rekrutacyj nym.
5

Podanie

do

publicznej wiadomościprzez 30.03.202I
komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i

r

23.06,202I r.

kandydatów

niezakwalifikowanych.
6

ZgŁoszente przez rcdzica rezygnacji

dziecka

do szkoły w postaci

z przyjęcia
pisemnego

oświadczenia.
7

Podanie

do

od 07 .04.20ż1, r.
do 16.04,2021, r.

publicznej wiadomościprzez 20.04.20żI r.

komisję rekrutacyjną listy

od24.06,202I
do 30.06.202l

r,
r.

02.07.202l r.

kandydatów

przyj ęty ch i kandydatów nieprzyj ętych

8

Składanie przęz rodziców wniosków do komisji
rekrutacyj nej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęciakandydata do danej szkoły

w terminie

7 dni
od dnia podania
do publicznej
wiadomości listy
kandydatów

w terminie

7 dni
od dnia podania
do publicznej
wiadomości listy
kandydatów

-Ą'<"":-

9

l0

11

Przekazante rodzicowi uzasadnienia komisj i
rekrutacyjnej odmowy przyjęcia dziecka do
szkoły

Składanie przez rodziców do dyrektora szkoły
odwołań od r ozstrzygnięcia komisj i
rekrutacyjnej

Rozpatrywanie ptzez dyrektora szkoły odwołań
od rozstrzygnięcia komisj i rekrutacyj nej

przyjętych i
kandydatów
nieprzyjętych.

przyjętych i
kandydatów
nieprzyjętych.

w terminie

w terminie

5 dni

5 dni

od dnia złożęnia
przez rodziców
wniosków do

przęz rodziców
wniosków do

komisji

komisji

rekrutacyjnej o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy

rekrutacyjnej o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy

od dnia złożenta

przyjęcia

przyjęcia

kandydata do
danej szkoły

kandydata do
danej szkoły

w terminie

w terminie

7 dni

7 dni

od dnia

od dnia

otrzymania
uzasadnienia

otrzymania
uzasadnienia

w terminie

w terminie

od dnia
otrzymanta
odwołania

7 dni

od dnia
ottzymanta
odwołania

7 dni

