
Zarządzenie Nr 912021
Wójta Gminy Komarów-Osada
z dnia 18 stycznia 2021 roku

W sPrawie okreŚlenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminow składania dokumentów na rok
szkolny 202112022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
W Publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020r, poz.713 z pożn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku
z art,29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe
(tj. Dz. U. z 2020r, poz, 91O z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
OkreŚla się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
Postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny
202112022 do publicznych przedszkoli, oddziałow przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarow-
osada, określonych w załączniku nr 1 do niniejszeg o zarządzenia.

§2
OkreŚla Się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
PostęPowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny
202112022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których
organem Prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada, określonych w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkoł podstawowych i przedszkoli,
dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada.

§4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie
internetowej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na tablicach ogłoszeń przedszkola
i szkoł podstawowych Gminy Komarów-Osada,

§5
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Załączniknr 1
do Zarządzenia nr gl2021

Wójta Gminy Komarów-Osada
zdnia 1B stycznia 2021r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
W tYm terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok
szkolny 202112022, dla których organem prowadzącym jest Gmina
komarów-osada

wÓ;r MINY

Lp. Rodzaj czynności Terminy postępowania
rekrutacyjnego

Terminy
postępowania

uzupełniającego
1,. Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2O21,r,

do 9 kwietnia 2021,r.

do godz. 15:00

od 17 maja 2021,r,

do 28 maja 2O21r.
do godz. 15:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.
91,0 z poźn.zm.)

od 12 kwietnia2o21-r.
do 15 kwietnia2021.r.

od 31 maja 2023,r.

do 04 czerwca2021r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
n ieza kwa lifikowanych

19 kwietnia 2O21,r.

do godz. 15:00
7 czerwca 20żIr.
do godz. 15:00

4, Potwierdzenie przez rodzica/prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

od 27 kwietnia2O21,r.
do 10 maja 2021,r.

do godz. 15:00

od 8 czerwca 2021-r.

do ].8 czerw ca 2O2Ir.
do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
oraz informacji o liczbie wolnych miejsc

17 maja2021r.
do godz. 15:00

21czerwca 2O2tr.
do godz. 15:00

mgr Wiesl, ^r| 
'

wa sieńkowskr



Załączniknr 2
do Zarządzenia nr 912021
Wójta Gm iny Komarów-Osada
zdnia 1B stycznia 2021r.

TerminY PostęPowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
W tYm terminY składania dokumentów, do klas pierwszych publicznyctr-szłoł
PodstawowYch na rok szkolny 202112022, dta których organem prowadzącym
jest Gmina Komarów-Osada

wó.rr MINY

Lp. Rodzaj czynności Terminy
postępowania
rekrutacyjnego

Terminy postępowania
uzupełniającego

1.. Zlożenie wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowan iu rekrutacyjnym

od 10 lutego 2O20r.
do 09 marca 202Or.
do godz. 15:.00

od 01 kwietnia 202tr.
do 16 kwietnia2O21.r.
do godz. 15:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. ]_5O

ust. 7 ustawy z dnia 1_4 grudnia 201,6 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2O2Or. poz.
9I0 z poźn.zm.)

od ]_0 marca 2021,r.
do ]_9 marca 2021r.

od 19 kwietnia2ożlr.
do 23 kwietnia2021r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
n ieza kwa lifikowa nych

22 marca 2021r.
do godz. 1"5:00

26 kwietnia 2o2tr.
do godz. 15:00

4, Potwierdzenie przez rodzica/prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

od 22 marca 2021r.
do 29 marca 2021,r.
do godz. 15:O0

od 27 kwietnia2O21r.
do 10 maja 2020r.
do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
oraz informacji o liczbie wolnych miejsc

30 marca 2O21,r.

do godz. 15:00
31 maja 2021,r.

do godz. 15:OO
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