
Zarządzenie  nr  10/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie  

z dn. 01.02.2021 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021  do oddziału przedszkolnego

i do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. ppłk Stanisława Sienkiewicza w Milejowie

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 stycznia 2021 r.
w  sprawie  ustalenia  harmonogramu  czynności  w  postępowaniu  w  rekrutacyjnym  oraz
postępowaniu  uzupełniającym  na  rok  szkolny  2021/2022  do  przedszkola,  oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  i  szkół  podstawowych  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Rozprza.  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do:
-  przedszkola  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez
Gminę Rozprza.

l/p Czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w 
postępowaniu
uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego

Od 1 lutego 2021 r.
do 5 lutego 2021 r.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca 2021 r.
do 19 marca 2021 r.

od 10 maja 2021 r.
do 22 maja 2021 r.

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 związanych z potwierdzeniem 
okoliczności zawartych w oświadczeniach.

od 22 marca 2021 r.
do 26 marca 2021 r.

Od  1 czerwca 2021 r.
do 4 czerwca 2021 r.

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

29 marca 2021 r. 10 czerwca 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
świadczenia.

Od 6 kwietnia 2021 r.
do 9 kwietnia 2021 r.

Od 14 czerwca 2021 r.

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

12 kwietnia 2021 r. 22 czerwca 2021 r.



- klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina      
Rozprza.

l/p Czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej 
klasy wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

od 1 marca 2021  r.
do 19 marca 2021  r.

od 10 maja 2021 r.
do 22 maja 2021 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy  
dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z potwierdzeniem 
okoliczności zawartych w oświadczeniach.

od 22 marca 2021 r.
do 26 marca 2021 r.

od 10 maja 2021 r.
do 22 maja 2021 r.

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

29 marca 2021 r. 1 czerwca 2021 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
świadczenia.

Od 1 kwietnia 2021 r.
do 9 kwietnia 2021 r.

10 czerwca 2021 r.

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

12 kwietnia 2021 r. Od 14 czerwca 2021 r.


