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Zarz4dzenie Nr 36/21
B urm istrza Kolbuszowej
z dnia 20 stycznia 2021 roku
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Na podstawie art..30 ust. 1 ustawy z dnia g
marca 1990 r. o sarnorzqdzie gminnym
(Dz'.u'2020'7r3 t1) oraz arr. t54 ust. I pkt
1 ustawy ) aniu ru grudnia 2016 r. prawo

o

swiatowe (D z'u .2020.

9l

0

t

j .) Burmi strz Iio

lbuszowe.y

io starrawia:

$ I' ustala sig harmonogram

czynnosci w postgpowaniu rekrutacyjnym
i postgpowaniu
uzupelniaj4cym do publicznych pizedszkoli
na rok'szkolny :I2u2L;isianowi4cy
zal'cznik
nr I do niniejszego zarzqdzenia.

$ 2' Llstala sig harmonogram czynnosci- w postgpowaniu
rekrutacyjnym i postgpowaniu
uzupeiniaj4cym do klas pierwszych publicznyct'
rrk;t
podstawoirr.y.t
-nini
,ru rok szkolny
202 I 2022 stanowi
4cy zarilcznik ni 2 do
ej sze go ruoair"niu.
1

$ 3' wykonanie zatzEdzenia powierza^sig.Dy_lektorom przedszkoli

dl a k torych

organem pr ow adzqcym j est Gmina-KolUuurorriu.

$ 1. Zarzydzenie wcho

dzj w 2ycie zdniem podpisania.

n Zubo

i

szk6l podstawowych,

I

Zalqcznik nr 1
do Zarz4dzenia Burmistrza
Nr 36/21

Harmonogram
w roku szkolnym

iwpostqpowaniurekrutacyjnymipostgpowaniuuzuperniaiqcym
2 do przedszkoli publiczny.'r,
i'oao.ial6w przedszkolnych w szkolach
podstawowych dra kt6rych
Gmina Korbuszowa jest organem prowadzqcym

CzynnoSci rekrutacyjne

od 9 marca 2021, r.
do 30 marca 2021, r.
w posrqpowa niu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisj
wniosk6w o przyjgcie oo
publicznego i dol<umentdw potwierdzajqcych

do godz.1,5oo

od 4 maja 2021. r.

do 11 maja 2021, r.
do godz.L500

spefnianie przez kandydata warunkow
lub

kryteri6w branych pod uwagq
w postqpowaniu rekrutacyjnym, w
tym
dokonanie przez przewodniczqcego
komisji
rekrutacyjnej czynnoSci, o ktdrych
mowa w
art. 1,57 ust. 2 ustawy z dnia L4 grudnia

do 6 kwietn ia 2021,

r.

do godz.15oo

od 13 maja 2021.
do 17 maja 2021.
godz.15oo

201.6

.e10 t.j.)

Podanie do publicznel wiadom-G
nze,
komisjq rekrutacyjnq listy kandydat6w

zakwalifikowanych i kandvdat6w
nieza kwalifikowa nych

Potwierdzenie przez,od.i.u kandydrG
*oli
przyjqcia w postaci pisemnego
ojwiadczenia
Podanie do publicznej
komisjq rekrutacyjnq li

przyjqtych i kandydat6w nieprzyjqtych

20 kwietnia 202J, r.
do godz.L2oo
od 20 kwietnia2O2tr.
do 28 kwietnia202L r.
do godz.15oo

30 kwietnia 2021
do godz.L5oo

28 maja 2021. r.
do godz.L200

od 31 maja 2021r.
do 4 czerwca2O2l, r.
do godz.L5oo

7 czerwca 2021,
do godz.15oo

r.

r.
r.

ill

Zalqcznik nr 2
do Zarz4dzenia Burmistrz
a Nr 36/21

Harmonogram czynno$ciw postqpowaniu
rekrutacyjnym oraz postqpowaniu
do kras pierwszych szk6t podst.*o*v.1
uzupefniaiqcym
p.*rironlrJorr", Gminq Korbuszowa
na rok szkolny 2021,/2022

Termin
w postepowaniu

Termin
w postqpowaniu

od 16 marca 2021, r.
do 16 kwiet nia 2021, r.
oo godz, 15.00

r.

oo godz. 15.00

do 24 sierpnia 2021, r.
do godz. 15.00

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
20L6 r.
prawo o:6wiatowe (Dz. U.2020.910
t.j.)
Podanie do publicznej wi.Oomosci

i kandydat6w niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandvJata

woli przyjqcia w postaci pisemnego
oSwiadczenia

Podanie do publicznej wiadomoSclprzez komisjq rekrutacyjnq listy
ka

ndydat6w przyjqtych i kandydatow

n ie p

rzyjqtyc

h

26 kwietnia 2021. r.
do godz. 12.0O

25 sierpnia 2O2l r.
do godz. 12.00

od 26 kwietnia 202L r.
od godz. 13,00
do 29 kwietnia 2021, r.
do godz, 15.00

od 25 sierpnia 2OZL r.

30 kwietnia 202L r.
do godz. L2.00

r.
r.

do godz. 1.5,00

rerrutacyjnym
Weryfikacja prz
wnioskow o prz
podstawowej i dokumentdw

do 23 kwiet nia 2021,

od L6 sierpnia 202L
do L9 sierpn ia 2O2l

od godz. 13.0O

do 29 sierpnia 2021. r.
do godz. 15.00
30 sierpnia 2O2t r.
do godz. 12,00

