WOJT GMINY
Sierakowir:e

woj. pomorskie

ZARZADZEN I E NR 016t2021

Wojta Gminy Sierakowice
z dnia 29 stycznia2021 r.

w sprawie usllalenia termin6w postgpowania rekrutacyjnego oraz postqpowania

uzupelniajqcego na rok szkolny 2021t2022 do przedszkoli, oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych, innych form wychowania
przedszkolnego i klas I szk6l podstawowych prowadzonych przez Gming
Sierakowice.
Na podstawie aft. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.lJ. z
2020 r., poz.713 ze zm.), arl. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (t.j.

Dz.U.22020 r., poz.91O ze zm.)
zarzqdzam. co nastqpuje

:

$1. Ustala sig terminy postqpowania rekrutacyjnego oraz postqpowania uzupeNniajqcego na
rok szkolny 202'112022 dla:

1)

pzedszkola, dla kt6rego organem prowadzqcym jest Gmina Sierakowice
z terminami okreSlonymi w Zalqczniku nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia,

2)

oddzial6w pzedszkolnych

-

zgodnie

i innych form wychowania pzedszkolnego w szkolach

podstawowych dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Sierakowice - zgodnie
z terminami okreslonymiw zalqczniku nr 2 do niniejszegozazqdzenia,

3) klas

I

szk6l podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina
Sierakowice-zgodnie z terminami okre6lonymi w Zalqczniku nr 3 do niniejszego
Zarzqdzenia,

4)

oddziaNu sportowego (klasa lV)

w Szkole Podstawowej nr 2 im. J6zefa pilsudskiego

w Sierakowicach- zgodnie z terminem okreSlonymi w Zalqczniku Nr 4 do Zazqdzenia.
$2 Wykonanie zarzqdzenia powieza siq dyrektorom pzedszkola, innych form wychowania
pzedszkolnego i szk6N podstawowych dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina
Sierakowice.

$3 Zarzqdzenie wchodziw Zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 016/2021 z dnia 29.01.2021r.

Terminy postgpoyvania_ rekrutacyjnego

pz?dszkola dla kt6rego Gmina sierakowice jest organem prowadzqcym
Termin w postgpowaniu
Lp.

1.

Zlo2enie wrriosku

o przyjgcie Oo pzeOszfota

z dokumentami potwierdzajqcymi

wraz

spelnienie przez kandydata warunk6w i
kryteri6w branych pod uwagg w postqpowaniu
2.

Termin rekrutacji w
postqpowaniu
uzupelniajqcym

rekrutacyjnym

CzynnoSci
1

5.03.2021 r. - 26.03.2021 r.

1

2.O4..2021 r.

- 19.04.2021 r.

do godz. 14.00

do godz. 12.00

01.04.2O21r.

23.04.2021r.

rekrutacyinym
Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjq
rekrutacyjnq:

1. listy kandydat6w zakwatifikowanych
kandydat6w niezakwalifi kowanych
2. listy kandydat6w przyjqtych i nie
i

Pzvietvch

ZaNqcznik nr

2

do Zarzqdzenia Nr 01612021 z dnia 29.01.2021r.

t.

Terminy posttipowania rekrutacyjnego ora
form wychowania ptzedszkolnego oraz oddzial6w przedszkolnyin w szkolach
podstawowych dla kt6rych Gmina Sierakowice jest organem prowadzqcym z

zastrze2eniem pkt ll. zalqcznika nr

2
Termin w

1.

postgpowaniu
rekrutacyjnym

Zlozenie wniosku o pzyjqcie do oddzial6w przedszkolnych

01.03.2021r. -

18.03.2O21r.

12.03.2021r.
do godz. 14.00

26.03.2021r.
do godz. 12.00

16.03.2021r.

31.03.2O21r.

i

innych form wychowania przedszkolnego wraz z
dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie pzez

i

kandydata warunk6w
kryteri6w branych pod uwagq w
postqpowaniu rekrutacyinym
2.

Termin rekrutacji
w postqpowaniu
uzupelniajqcym

Czynno6ci

Lp.

Podanie

do

publicznej wiadomo6ci ptzez komisjg

rekrutacyjnq:

1.
2.

-

listy kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych
listy kaldydat6w przyjetych i nie przyietvch

il.

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz poste

form wychowania przedszkolnego oraz oddrial6w przedszkolhlch w

Szkole
Podstawowej im. Jana Pawla ll w Gowidlinie dla kt6rej Gmina Sierakowice jest organem

proYvadzqcym

Termin w

1.

postqpowaniu
rekrutacyjnym

Zlo2enie wniosku o przyjgcie do oddziat6w przedszkolnych
innych form wychowania przedszkolnego wraz z
dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie przez

15.02.2021r. 05.03.2021r.
do godz. 14.00

do godz. 12.00

10.03.2021r.

24.03.2021r.

i

i

kandydata warunk6w
kryteriow branych pod uwagg w
postgpowaniu rekrutacyinym
2.

Termin rekrutacji
w postgpowaniu
uzupelniajqcym

CzynnoSci

Lp.

Podanie

do

publicznej wiadomo6ci przez komiijg

rekrutacyjnq:

1.
2.

listy kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych
listy kandydat6w pzvietvch i nie ozvietvch

15.03.2021r.

-

19.03.202',tr.

ZalqczniK Nr

3

do Zazqdzenia Nr 016/2021 z dnia 2g.01.202jr

Terminy positgpowania rekrutacyjneg

podstawowych, dla kt6rych Gmina sierakowice jest organem prowadzacym
Termin w
Lp.

1.

postqpowaniu
rekrutacyjnym

Czynno6ci

Zlo2enie wniosku

o

przyjgcie

do ttasy t wraz z

02.08.2021r. -

dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie pzez kandydata
warunk6w kryteri6w branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyinyD
2.

10.08.2021r.

i
Podanie do publicznej wiadomo6ci przez fonrr'sig
rekrutacyjnq:
1. listy kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych
2. listy kandydat6w przyjetych i nie przyietvch

Zalqcznik Nr

4

16.08.2021r

Termin rekrutacji
w postgpowaniu
uzupelniajqcym

-

17.08.2021r.
21.O8.2021r.

23.08.2021r.

dcl Zarzqdzenia Nr 016/2021 z dnia 29.01.2021r

Terminy postepowania rekrutacyjnego oia
, sportowej w Szkole Podstawowei nr 2 im. J6zefa Pilsudskiego w Sierakowicach
Lp.

1.

Czynno5ci
Zlo2enie wniosku o przyjgcie do oddziatu
sportowego wtaz z dokumentam i potwierdzajqcymi
spelnienie przez kandydata warunk6w i kryteri6w
branych pod uwagg w postepowaniu rekrutacyjnym

rekrutacyjnym

Termin rekrutacji
w postqpowaniu
uzuoelniaiacvm

-

18.03,2021 r. -22.03.2021 r.

Termin w postqpowaniu

02.03.2021 r.

12.03.2021 r.

do godz. 12.00

16.03.202'l r. godz. 16:00
2.

3.

Paeprowadzenie pr6b sprawno6ci fizycznej dla
kandydat6w do klasy sportowej

Podanie do publicznej wiadomo6ci przez komisjg
rekrutacyjnq:
1 . listy kandydat6w zakwalifi kowanych
i kandydat6w niezakwalifi kowanych

2. listy kandydat6w przyjqtych i nie przyjgtych

-

do godz. 12.00

hala sportowa pzy
Szkole Podstawowej nr 2
im. J6zefa Pilsudskiego
w Sierakowicach

23.03.2021 r. godz. 1 6:00
hala sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 2
im. J6zefa Pilsudskiego
w Sierakowicach

17.03.2021 r. godz. 12:00

24.O3.2021 r. godz. 1 2:00

