
WOJT GMINY 
KOZLOWO 

Zarz^dzenie Nr 9//2021 
W6jta Gminy Kozlowo 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 

w sprawie okre^lenia terminu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 
uzupelniaj^cego, w tym termin6w sktadania dokument6w, do przedszkoli oraz oddziat6w przedszkolnych 
w szkotach podstawowych, dla ktorych G m i n a Kozlowo jest organem prowadzacym, na rok szkolny 
2021/2022. 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zwi^zku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo o^wiatowe (t. j . Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2 0 2 1 r. poz. 4) zarz^dzam, co nast^puje: 

§1. Okreslam tenminv przeprowadzenia post?powania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupetniaj^cego, w 
tym terminy sktadania dokument6w, do przedszkoli oraz oddzialow przedszkolnych zorganizowanych w 
szkotach podstawowych , dla ktorych organem prowadzacym jest Gmina Koztowo, na rok szkolny 2021 /2022 : 

Lp Rodzaj czynnosci Termin w postepowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postepowaniu 
uzupetniajacym 

1 Ztozenie wniosku o przyj^cie do 
przedszkola/oddziatu przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzaj^cymi spetnianie 
przez kandydata warunkow lub kryteri6w 
branych pod uwag? w postepowaniu 
rekrutacyjnym 

25.02.2021 - 31 .03.2021 

godz. 15.00 

2.08.2021 - 10.08.2021 
godz. 15.00 

2 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjn^ 
wnioskow o przyjecie do przedszkola/'oddziatu 
przedszkolnego i dokumentow 
potwierdzaj^cych spehiianie przez kandydata 
warunkow lub kryteriow pranych pod uwage w 
postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodnicz^cego komisji rekrutacyjnej 
czynnosci o ktorych mowa w art. 150 ust.7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe 

01.04.2020-13.04.2021 12.08.2020- 16.08.2021 

3 Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisje rekrutacyjna listy kandydatow 
zakwalifikowanych i kandydatow 
niezakwalifikowanych 

15.04.2021 

godz. 14.00 

17.08.202! 

godz. 14.00 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjecia w postaci pisemnego oswiadczenia 

18.04.2021-26.04.2021 

godz. 15.00 

19.08.2021-2308.2021 

godz. 15.00 

5 Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisje rekrutacyjn^ listy kandydatbw 
przyjetych i kandydatow nieprzyjetych 

25.06.2021 

godz. 14"' 

24.08.2021 

godz. 14*^ 



§ 2. W postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupelniajqcym na rok szkolny 2021/2022 obowiqzujg 
kryteria oraz dokumenty niezbedne do potwierdzenia tych kryteriow, okreslone w uchwale Rady Gminy Nr 
XIX/139/2016 w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji 1 liczby punktow za poszczegolne kryteria oraz 
dokumentow niezb^dnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli oraz oddziatow przedszkolnych przy szkofach podstawowych prowadzonych przez 
Gmine Koztowo. 

§3. Wykonanie zarz^dzenia powierzam dyrektorom szkot dla kt6rych organem prowadzacym jest Gmina 
Koztowo. 

§4. Traci moc zarz^dzenie Nr 7/2020 Wqjta Gminy Koztowo z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie 
okreslenia terminu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupetniaj^cego do 
przedszkoli i oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkotach podstawowych dla kt6rych Gmina 
Koztowo jest organem prowadzacym na rok szkolny 2020/2021. 

§5. Zarz^dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 

Mm 


