
Zarządzenie Nr 765/2021
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu
uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych,  w tym terminów składania

dokumentów,  na rok szkolny 2021/2022 

Na podstawie 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) zarządza się, co następuje:

§ 1
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do
publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych usytuowanych na terenie gminy Lewin
Brzeski określa się następujące terminy:

1.  Składanie  wniosków o  przyjęcie  do  przedszkoli  i  klas  I  szkół  podstawowych  wraz
z  dokumentami  potwierdzającymi  spełnienie  przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów
rekrutacyjnych: 

 w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 marca 2021r. do dnia 12 marca 2021r. 
 w postępowaniu uzupełniającym od dnia 15 kwietnia 2021r. do dnia 21 maja 2021r.

2.  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków i dokumentów: 
 w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 15 marca 2021r. do dnia 16 marca 2021r.
 w postępowaniu uzupełniającym dnia 24 maja 2021r. 

3.  Podanie  do  publicznej  wiadomości przez  komisje  rekrutacyjne  list  kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 

 w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 19 marca 2021r. 
 w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27 maja 2021r.

4.  Przyjmowanie przez komisje rekrutacyjne  wniosków rodziców o  uzasadnienie odmowy
przyjęcia  dziecka  do  przedszkola  lub  klasy  I  szkoły  podstawowej,  przygotowanie
i  przekazanie  rodzicom uzasadnienia odmowy,  wnoszenie  przez  rodziców  odwołań  od
decyzji Komisji Kwalifikacyjnej,  rozpatrywanie odwołań przez dyrektora przedszkola lub
szkoły:

 w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 marca 2021r do dnia 16 kwietnia 2021r. 
 w postępowaniu uzupełniającym od dnia 28 maja 2021r. do dnia 18 czerwca 2021r.

§ 2
Zarządzenie  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  przez  ogłoszenie  na  stronie
internetowej  www.lewin-brzeski.pl oraz  na  tablicach  ogłoszeń  szkół  i  przedszkoli
usytuowanych na terenie gminy Lewin Brzeski i stronach internetowych szkół i przedszkoli.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                   Burmistrz 

                                                                                                                    Artur Kotara
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