
 
 

ZARZĄDZENIE NR 273/2021 
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Izbica Kujawska 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 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1.Ustalam: 

1) harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2021/2022, który stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok 
szkolny 2021/2022, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Izbicy 
Kujawskiej, dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych. 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 BURMISTRZ 

Marek Dorabiała 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 273/2021 
Burmistrza Izbicy Kujawskiej  
z dnia 29 stycznia 2021 roku. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2021/2022 

 

Lp Rodzaj czynności 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 

Składanie przez rodziców dzieci uczęszcza-
jących do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego potwierdzeń o kontynuowaniu 
przez dziecko wychowania przedszkolnego 
w roku szkolnym 2021/2022 

08.02.2021-12.02.2021  

2. 

Składanie wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i oddziałów przedszkolnych wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
rekrutacyjnych 

22.02.2021-10.03.2021 07.06.2021-11.06.2021 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków i dokumentów, o których mowa 
w pkt 2 oraz wykonanie przez przewodni- 
czącego komisji rekrutacyjnej czynności 
wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo 
oświatowe 

11.03.2021-17.03.2021 14.06.2021-16.06.2021 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwali-
fikowanych 

19 marca 2021 17 czerwca 2021 

5. 
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli 
zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przed-
szkolnego w postaci pisemnego oświadczenia 

22.03.2021.-24.03.2021 18.06.2021-22.06.2021 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

25 marca 2021 23 czerwca 2021 

 

 BURMISTRZ 

Marek Dorabiała 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 273/2021 
Burmistrza Izbicy Kujawskiej  
z dnia 29 stycznia 2021 roku. 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Lp Rodzaj czynności 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 
Przyjmowanie zgłoszeń w placówce obwodowej 
oraz w placówce pierwszego wyboru. 15.02.2021-26.02.2021 02.06.2021-10.06.2021 

2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. 01.03.2021-10.03.2021 11.06.2021-14.06.2021 

3. 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.   

11 marca 2021 15 czerwca 2021 

4. 
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli 
zapisu dziecka do szkoły do której zostało 
zakwalifikowane. 

12.03.2021-17.03.2021 16.06.2021-18.06.2021 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

18 marca 2021 21 czerwca 2021 

 

 

 BURMISTRZ 

Marek Dorabiała 
 

 

 


