
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach oraz klas pierwszych w Szkole Podstawowej 
w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach prowadzonych przez Gminę Kałuszyn. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( 
Dz. U. z 2020 r., poz. 210 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 
2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w Szkole  Podstawowej w Kałuszynie i Szkole 
Filialnej w Chrościcach prowadzonych przez Gminę Kałuszyn, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 
2021/2022 do klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach 
prowadzonych przez Gminę Kałuszyn, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola i Szkoły  Podstawowej prowadzonych  przez  
Gminę  Kałuszyn. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 

Id: 7FE573EB-B983-49C4-A8A8-34A2AB563538. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2021 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 
2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie 

i Szkole Filialnej w Chrościcach prowadzonych przez Gminę Kałuszyn 

Lp. Rodzaj czynności  Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym2 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny 
rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale 
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 
dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, 
ust. 3 i 6. 

Od 01 marca  2021 r. do 09 marca 2021 r. – składanie deklaracji o kontynuacji 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

10.03.2021 r. – 
          31.03.2021 r. 

 19.04.2021 r. – 
          23.04.2021 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postepowaniu 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 oświatowe1 

12.04.2021 r. – 
         16.04.2021 r. 

26.04.2021 r. – 
          27.04.2021 r. 

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

30.04.2021 r. 10.05.2021 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 07.05.2021 r. 28.05.2021 r. 

1 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 
w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2,  
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

2    Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy są wolne miejsca po 
zakończeniu rekrutacji
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2021 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych 
w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Szkole Filialnej w Chrościcach na  rok szkolny 2021/2022 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1 2 3 4 

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

od 01 marca 2021 r. 
do 31 marca 2021 r. 

od 30 kwietnia 
2021 r. 

do 07 maja 2021 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów 
przez kandydata 

 
do dnia 09 kwietnia 

2021 r. 

 
do  dnia 14 maja 

2021 r. 

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

do dnia 20 kwietnia 
2021 r. 

do dnia 18 maja 2021 
r. 

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

do dnia 29 kwietnia 
2021 r. 

do dnia 28 maja 
2021 r.* 

 

  

 * Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do 31.08.2021 r. w przypadku wolnych miejsc, 
po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego.
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