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Zarządzenie Nr UG.OR.0050.1.4.2.2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie :
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra.

  Zarządzenie Nr UG.OR.0050.1.4.2.2021

Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania
dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych i klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra. 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art.154 ust.1 pkt 1 w związku z
art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

                                                                                                                                    § 1

Ustalam terminy przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok
szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra,
zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

                                                                                                                                    § 2

Ustalam terminy przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok
szkolny 2021/2022 
do klas  pierwszych  publicznych  szkół  podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
zarządzenia.

                                                                                                                                    § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola, dyrektorom zespołów szkół oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych
 przez Gminę Dobra.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr UG.OR.0050.1.4.2.2021

Wójta Gminy Dobra
z dnia 25 stycznia 2021r.

 

 

Terminy przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na
rok szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych  dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dobra

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu
uzupełniającym

https://bip.malopolska.pl/ugdobra,a,1876351,zarzadzenie-nr-ugor00501422021-wojta-gminy-dobra-z-dnia-25-stycznia-2021r-w-sprawie-ustalenia-termin.html


1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 01 marca 2021r.

do 15 marca 2021r.

do godz. 15

od 18 maja 2021r. 
do 24 maja 2021r.

do godz. 15

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

 

02 kwietnia 2021r. 15 czerwca 2021r.

3. Potwierdzenie przez rodziców/ opiekunów
prawnych zakwalifikowanego kandydata woli
przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

 

od 06 kwietnia 2021r.

do 15 kwietnia 2021r.

do godz.15

od 16 czerwca 2021r.
do 18 czerwca 2021r.

do godz.15

4. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

16 kwietnia 2021r.  22 czerwca 2021r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr UG.OR.0050.1.4.2.2021

Wójta Gminy Dobra
z dnia 25 stycznia 2021r.

   

Terminy przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na
rok szkolny 2021/2022 
do klas pierwszych  publicznych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

 

od 01 marca 2021r.

do 15 marca 2021r.

do godz. 15

od 18 maja 2021r. 
do 24 maja 2021r.

do godz. 15

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

 

02 kwietnia 2021r. 15 czerwca 2021r.

00
00

00
00

00
00



3. Potwierdzenie przez rodziców/ opiekunów
prawnych zakwalifikowanego kandydata woli
przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

 

od 06 kwietnia 2021r.

do 15 kwietnia 2021r.

do godz.15

od 16 czerwca 2021r.
do 18 czerwca 2021r.

do godz.15

4. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

16 kwietnia 2021r.  22 czerwca 2021r.

 

 

 

 

Karta informacyjna

Data ostatniej aktualizacji karty 2021-01-26 14:21:02

Odnośnik do e-formularza

 

Opis sprawy

Kogo dotyczy

Wymagane dokumenty

Formularze / Wnioski / Materiały do
pobrania

Opłaty

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Miejsce składania dokumentów

Termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Uwagi i dodatkowe informacje

METRYKA

Liczba odwiedzin: 3

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dobra

Osoba wprowadzająca informację: Dorota Smoleń

Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Naściszewska

Czas wytworzenia: 2021-01-26 14:02:25

Czas publikacji: 2021-01-26 14:21:02

Data przeniesienia do archiwum: Brak danych

Data realnego wytworzenia informacji: 2021-01-26

00
00
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