ZARZ^DZENIE Nr ^i/21
PREZYDENTA MIASTA ZYRARDOWA

z dnia^.?. stycznia 2021 r.
w sprawie okreslenia terminow przeprowadzania post^powania rckrutacyjnego
i post^powania uzupelniaj^cego, w tym terminow skladania dokumentow do publicznych

przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych
na rok szkolny 2021/2022, dia ktorych organem prowadzqcym jest Miasto Zyrardow

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe
(Dz. U.z 2020 r. poz. 910,z pozn. zm.)zaiz^dzam, co nast^puje:
§1.

Okreslam

terminy

przeprowadzania

post^powania rekrutacyjnego

i

post^powania

uzupelniaj^cego, w tym terminy skladania dokumentow do publicznych przedszkoli,
oddzialow przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych na rok szkolny 2021/2022,
dia ktorych organem prowadz^cym jest Miasto Zyrard6w - w wersji stanowi^cej zal^cznik
do niniejszego zarz^dzenia.

§2.

Wykonanie zarz^dzenia powierzam dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkol
podstawowych w 2yrardowie.
§3.

Nadzor nad wykonaniem zarzgdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji Urz^du
Miasta Zyrardowa.

§4.

Zarz^dzenie wchodzi w ^cle z dniem podpisania.
hre2

eai Mias

vrard

ucjan Krzysztof Qhrz

Zatgcznik

..

do Zarzgdzenia Nr...^21
Prezydenta Miasta 2yrardowa

z dnia /v^ stycznia 2021 r.
Terminy przeprowadzania post^powania rekrutacyjnego i post^powania uzupetniaj^cego, w tym terminy
sktadania dokumentow do publicznych przedszkoli, oddziatow przedszkolnych w publicznych szkolach
podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dia ktorycb organem prowadz^cym jest Miasto Zyrardow

Rodzaj czynno^ci

Zlozenie deklaracji - przez rodzicow dzieci
ucz^szczaj^cych do przedszkola 0 kontynuowaniu wychowania

Termin w postfpowaniu

Termin w postfpowaniu

rekrutacyjnym

uzupelniaiacym

rozpocz^cie

zakohczenie

1 marca 2021 r.

8 marca 2021 r.

godz. 8*"

godz. 16™

9 marca 2021 r.

22 marca 2021 r.

28 czerwca 2021 r.

5 lipca 2021 r.

godz. 9°^

godz. 14™

godz. 9™

godz. 14™

9 marca 2021 r.

22 marca 2021 r.

28 czerwca 2021 r.

5 lipca 2021 r.

godz. 9^°

godz. 16™

godz. 9^®

godz. 16™

23 marca 2021 r.

23 kwietnia 2021 r.

6 lipca 2021 r.

12 lipca 2021 r.

rozpoczfcie

zakonczenie

-

przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

Rejestracja w elektronicznym systemic
reknitacjj wniosku o przyj^cie dziecka
do przedszkola lub oddziahi
przedszkolnego w szkole podstawowej.
Istmeje mozlrwosc, aby za posrednictwem
systemu rekrutacji rodzice mogli przekazac
wniosek oraz dokumenty/oswiadczenia
potwierdzajqce spefnianie kryteriow podpisujqc profilem zaufanym.

Zlozenie w przedszkoiu/szkole pierwszego
wyboru ww. wniosku w wersji papierowej
wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi
speinianie kryteridw rekrutacyjnych.

Weryfikacja przez komisj? rekrutacyjn^
wnioskdw o przyjfcie do przedszkola
lub oddziahi przedszkolnego i dokumentdw
potwierdzaj^cych speinianie przez
kandydata wanmkow lub kryteriow
branych pod uwag? w post^powaniu
rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomo^ci
przez komisj? rekrutacyjng listy
kandydatow zakwalifikowanych
i kandydatow niezakwalifikowanych.
Zlozenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka w przedszkoiu/szkole, do ktdrej
dziecko zostalo zakwalifikowane.

26 kwietnia 2021 r.

13 lipca 2021 r.

godz. 12™

godz. 12™

26 kwietnia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r.

13 lipca 2021 r.

19 lipca 2021 r.

godz. 12™

godz. 16™

godz. 12™

godz. 16™

Podanie do publicznej wiadomo^ci
przez komisj? rekrutacyjng listy kandydatdw
przyj^tych i kandydatdw nieprzyj^tych.

4 maja2021 r.

20 lipca 202Ir.

godz. 12™

godz. 12™

Procedura odwolawcza

Rodzaj czynno^ci

Zlozenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej
0 sporzqdzenie uzasadnienia odmowy przyj^cia kandydata
do danego przedszkola lub oddziatu przedszkolnego w szkole
podstawowej.

Sporz^dzenie przez komisj? rekrutacyjn^ uzasadnienia odmowy
przyj^cia kandydata.

Termin

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomoSci listy kandydatdw przyj?tych i kandydatow
nieprzyj^tych
W terminie 5 dni od dnia wystgpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem o sporz^dzenie uzasadnienia
odmowy przyj?cia kandydata

Wniesienie przez rodzica kandydata do dyrektora przedszkola

lub szkoly podstawowej, w ktdrej utworzono oddzial przedszkolny

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

odwolania od rozstrzygni^cia komisji rekrutacyjnej.

Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola lub szkoly podstawowej,

w ktbrej utworzono oddzial przedszkolny odwolania od rozstrzygni?cia
komisji rekrutacyinej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwolania

