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zARzĄDzENlE NR 487 / Vlll l 2021.

BURMlsTRzA MlAsTA l GM|NY szAMoTUŁY

z dnia 28 stycznia 2O2L r,

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjneto i postępowania

uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny
2O2L l2022do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół
podstawovuych oraz oddzialów sportowych w szkołach podstawowych, dla

których ortanem prowadzącym Jest Miasto i Gmina Szamotuły

Na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020, poz.7l3) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 20t6 r,

Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910) zarządzam co następuje:

§r

Usta!am harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogram
uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 202t / 2022
do przedszkoli, do oddziałów przedszko!nych, do klas pierwszych szkół
podstawowych oraz do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych, dla

których organem prowadzącym jest Mlasto i Gmina Szamotuły.

§z

Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły opisane są

w załączniku nr ]. do niniejszego zarządzenia.

§g

Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół

podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły opisane są
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.



§ł

Terminy i czynności postępowania rekrutacyJnego do oddziałów sportowych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły
opisane są w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§s

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Szamotuły.

§s

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



Załącznik nr 1do zarządzenia nr 487lYllll}9?l

Burmlstrza Miasta l Gmlny Szamotuły z dnla 28 stycznla 202lr,

w sprawle ustalenia termlnów postępowanla rekrutacyjnego l postępowania uzupełnlaJącego oraz termlnów
składania dokumentów na rok szkolny 202t/ 2022 do przedszkoli, klas plerwszych szkół podstawowych

l oddzlałów sportowych, dla których organem prowadzącym jest Mlasto l Gmina Szamotuły

PRZEDSZKOLA l ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacvinym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyJęcie do
przedszkola lub innej formy wychowanla
przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowanlu
rekrutacyjnym

Od 1do 1,9 marca
202Lr.

Od 12 do23
kwietnia 202L r.

Weryfi kacj a przez Kom isję Rekrutacyj n ą
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub
ln nej formy wychowan ia przedszkolnego
dokumentów potwierdzających spełn ian ie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowanlu
rekrutacyjnym

Od 22 do 26 marca
202tr.

Od26 kwietnia do
30 kwietnia 202t r.

Podanie przez Komisją Rekrutacyjną do
publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwa lifikowanych i n iezakwalifikowa nvch

29 marca 202lr,
godz. 15.00

4 maja 202lr.
eodz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica / prawnego
opiekuna kandydata woli przyjęcia w
postaci plsemnego oświadczenia

Do 2 kwietnia
202L r, eodz. 15.00

Do L2 maja 202L r,

Godz. 15.00
Podanie przez Komlsją RekrutacyJną do
publicznej wladomości listy kandydatów
przyjętych l nieprzyjętych

7 kwietnia 202tr.
godz. 15.00

t3 maja 202Lr.
sodz. 15.00

i:'i !|:-



Załącznlk nr 2 do zarządzenia nr 487lYllll}l?L

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 stycznia 20żlr,

w sprawle ustalenia termlnów postępowanla rekrutacyjnego l postępowanla uzupełnlającego oraz terminów

składania dokumentów na rok szkolnv 202ll 2022 do przedszkoll, klas plerwszych szkół podstawowych

i oddzlalów sportowych, dla których organem prowadzącym jest Mlasto l Gmlna SzamotułY

SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyinym

Termin w
postępowaniu
uzupełniaiącym

Złożenie wniosku o przyjęcle do klasy
plerwszej szkoly podstawowej wraz z

doku mentaml potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowa nlu rekrutacyjnym

Od 15 do 26 marca
2O2lr.

Od 12 kwietnia do
23 kwletnia 202lr,

We ryfikacj a przez Kom lsję Rekrutacyj n ą
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Od 29 do 30 marca
202lr.

Od 26 kwietnia do
28 kwietnia 202tr,

Podanie przez Kornisją Rekrutacyjną do
publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

31 marca 202Lr,od
sodz. 13.00

29 kwietnia 202t r,

od sodz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica / prawnego

opiekuna kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

Odldo8kwietnia
202Lr,

Od 30 kwletnia do 7
maja 2021r.

Podanie przez Komisją Rekrutacyjną do
publicznej wiadomości llsty kandydatów
przylętych i nieprzyjętych

9 kwietnia 202lr,od
eodz. 13.00

10 maja 202L r, od
sodz. 13.00

mZłt
ąj.



Załącznlk nr 3 do zarządzenia nr 487lYllll2lżl

Burmlstrza Mlasta i Gmlny Szamotuły z dnla 28 stycznia 202lt,

w sprawie ustalenla termlnów postępowanla rekrutacyjnego i postępowanla uzupełnlaJącego oraz termlnów
składania dokumentów na rok szkolnv 202!1 2022 do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych

l oddzlałów sportowych, dla których or8anem prowadzącym jest Miasto l Gmlna Szamotuly

SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZĄCE ODDZIAŁY SPORTOWE

Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyinym

Termin w
postępowaniu
uzupełniaiącym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
sportowego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spetnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Od 19 do 28 kwietnia
2O2lr.
ltermin testów
sprawnościowych:
29.04.2021r.

Od24 do 29 maja
202lr,
lltermin testów
sprawnościowych:
03,06.2020 r.

We ryfi kacJ a przez Komisję Rekrutacyj n ą
wniosków o przyjęcie do oddziału
sportowego dokumentów
potwierdzających spełnianle przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Do 7 maja 202lr. Do 4 czerwca 202L r.

Podanie przez Komisją Rekrutacyjną do
publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 maja 202l r, 5 czerwca 2OżL r,

Potwierdzenie przez rodzica / prawnego
opiekuna kandydata woll przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia

Do 12 maja 2020 r. Do 7 czerwca 202t r.

Podanie przez Komisją Rekrutacyjną do
publicznej wiadomości listy kandydatów
przvjętych i nieprzyietvch

18 maja 2O2Lr. Do 8 czerwca 2O2Lr
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