
ZARZI\DZENIE Nr ORG.0050.3.2021 

W6JTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

w sprawie okreslenia term in ow post~powania rekrutacyjnego oraz post~powania 

uzupelniajllcego na rok szkolny 202112022 do publicznego przedszkola, oddzialow 
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych klas pierwszych szkOl 
podstawowych prowadzonych przez Gminf1 Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pMn. zm.), art.IS4 ust.! pkt 1 w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z p6i n. zm.) 
zarzqdza siy, co nastypuje: 

§ 1 

Okresla siy terminy postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniajqcego na rok szkolny 

2021 /2022 do przedszkoli oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych 

dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo, zgodnie z za1llczDikiem Dr 1 

do niniejszego zarzqdzenia. 

§2 

Okresla siy terminy postypowania rekrutacyjnego oraz postypowania uzupelniajqcego na rok 

szkolny 202112022 do klas pierwszych szk6l podstawowych dla kt6rych organem prowadzqcym 

jest Gmina Baboszewo, zgodnie z za1llcznikiem Dr 2 do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza sil( dyrektorowi przedszkola i dyrektorom szk6l podstawowych 

dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo. 

§4 

Zarzljdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Za!~cznik nr I 
do Zar~dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.3.2021 
z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Terminy post~powania rekrutacyjnego i post~powania uzupelniajllcego na rok szkolny 202112022 
do przcdszkoli i oddzialow prLcdszkolnych w szkolach podstawowych dla ktorych organem prowac!zllcym jest Gmina Baboszewo 

Terminy przeprowadzania 
Tcrminy 

Lp. Dzialania w post~powaniu rekrutacyjnym i uzupelniajllcym post~powania 
pnepi"owadzania 
post~powania 

rekrutacyjnego 
uzupelniaillcceo 

Skladanie wnioskow wraz z dokwnentami potwierdzajllcYl11i spelnianie 

I. 
przez kandydata warunkow 1 kryteriow branych pod uwagy 

1 lutego - 1 marca 2021 r. 10 maja - 9 sierpnia 2021 r. 
w postypowaniu rekrutacyjnym 0 przyjycie do przedszkola lub oddzialu 
przedszkolnego w szkole podstawowej. 
Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjn'l wnioskow 0 przY.JYCle 
do publicznego przedszkola i oddzialow przedszkolnych w publicznych 

2. szkolach podstawowych I dokul11entow potwierdzajilc),ch spelnienie 2 - 8 marca 202 1 r. 10 - 16 sierpnia 2021 r. 
przez kandydata kryteriow obowi,!zuj,!cych na drugim etapie postepowania 
rekrutacyjnego. 
Podanie do publicznej wiadol11osci przez kOl11isjy rekrutacyjn,! listy 

3. kandydatow zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postypowaniu 10 marca 2021 r. 19 sicrpnia 2021 r. 
rekrutacyjnYI11. 
Potwierdzenie przez rodzica zakwali fikowanego kandydata woli przyjycia 

4. do przedszkolaloddzialu przedszkolnego przy szkole podstawowej. 11 - 17111arca 2021 r. 19 - 30 sierpnia 2021 r. 
w postaci pisemnego oswiadczenia. 
Podanie do publicznej wiadol11osci przez komisjy rekrutacyjn,! listy 

I 
5. kandydatow przyjytych i nieprzyjytych w postypowaniu rekrutacyjnYI11. 18 marca 2021 r. 30 sierpnia 2021 r. 

, 
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Za l~cznik nr 2 
do Zar~dzenia 

W6jta Gminy Baboszewo Nr ORG.0050.3.2021 
z dni. 18 stycznia 2021 r. 

Terminy post~powania rckrutacyjnego i postt;powania uzupelniajllcego na rok szkolny 202112022 
do klas pienvszych publicznych szkOl podstawowych dla ktorych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo 

Terminy przeprowadzaoia 
Terminy 

przeprowadzania 
Dzialania w postt;powaniu rekrutacyjnym i uzupelniajlJcym post~powaoia 

postt;powania 
rekrutacyjnego 

uzupelniajllcego 
Skladanie wniosk6w wraz z dokumentami potwierdzajqcymi spelnianie 
przez kandydata warunk6w I kryteri6w branych pod uwagy I lutego - 1 marca 202 1 r. 10 maja - 9 sierpnia 2021r. 
w pOSlypOwaniu rekrutacyjnym 0 przyjycie do klasy pierwszej publicznej 
szkoly podslawowej. 
Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjnll wnioskow 0 przyjycie do klasy 
pierwszej publicznej szkoly podstawowej i dokument6w potwierdzajlJcych 
spelnienie przez kandydata kryteri6w obowiqzujlJcych dJa kandydat6w 2 - 8 marca 202 1 r. 10 - 16 sielpnia 2021 r. 
zamieszkujlJcych poza obwodem wybranej szkoly podstawowej dla kt6rej 
organem prowadzljcym jest Gmina Baboszewo. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyj nlJ Jisty 
kandydatow zakwalifikowanych i niezakwali fikowanych w postypowaniu 10 marca 2021 r. 19 sierpnia 2021 r. 
rekrutacyjnym. 
Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjycia 
do kJasy pierwszej pubJicznej szkoly podstawowej , w postaci pisemnego 11 - 17 marca 2021 r. 19 - 30 sielpnia 202 1 r. 
oswiadczenia. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyj nil Jisty 

18 marca2021 r. 30 s ierpnia 202 1 r. kandydat6w przyjytych i nieprzyjytych w POslypowaniu rekrutacyjnym. 


