
ZARZĄDZENIE NR 1 / 2021

Burmistrza  Miasta  Jędrzejowa

z dnia 11 stycznia 2021 roku

w    sprawie    określenia    terminów    przeprowadzania    postępowania    rekrutacyjnego
i postępowania uzupelniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i
oddzialów  pizedszkolnych,  a  także  do  klasy  1  publicznej  szkobr  podstawowej,  dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkobr publicznej.

Na podstawie art.  30 ust.  1  ustawy   z dnia s marca  1990 r.  o samorządzie gminnym
(Dz.    U.    z    2020    r.    poz.    713    i    1378),    art.    154    ust.    1    pkt    1    i    ust.    3    ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 i  1378)   zarządzam, co
następuje:

§1.
Określain teminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także
teminy  składania  dokumentów  na  rok  szkolny  2021/2022  do  publicznych  przedszkoli
i  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez
Gminę Jędrzejów stmowiące załącznik nr 1 do niniej szego zarządzenia.

§2.
Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i   uzupełniającego, a także
teminy  składania  dokumentów  na  rok  szkolny  2021/2022  do  klas  1  publicznych    szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły publicznej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz do publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia  tych  kryteriów,   określone  w  uchwale  nr  XXXIV/280/17  Rady  Miejskiej
w Jędrzejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą
punktów   oraz   dokumentów   potwierdzających   spełnianie   kryterium   w   postępowaniu
rekrutacyjnym   do   publicznych   przedszkoli,   oddziałów   przedszkolnych   w   publicznych
szkołach   podstawowych   oraz   publicznych   szkół   podstawowych,   dla   których   organem
prowadzącym j est Gmina Jędrzej ów.

§4.
Zarządzenie  wraz  ze  wskazaną  w  §3  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Jędrzejowie  podlega
publikacji  na  stronie  intemetowej   Urzędu  Miejskiego  w  Jędrzejowie  oraz  na  tablicach
ogłoszeń przedszkoli i sżkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.

§5.
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzej ów.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ;,,-'ć:



Załqcznik m 1
do Zarządzenia Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Jędrzejowa
z dnia 11  stycznia 2021 r.

Terminy  pizeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  uzupelniającego,  a  także
terminy skladania dokumentów, do publicznych pizedszkoli i oddzialów przedszkolnych
w pub]icznych szkolach podstawowych prowadzonych pizez Gminę Jędizejów na rok
szkolny 2021/2022.

Lp. Rodzaj czynności
Termin Termln

w postępowan]u w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupelnia.iącym

1. Złożenie     wniosku     o     przyjęcie          wraz
01.02.2021  r. -15.02.2021 r. 08.03.2021 r. -12.03.2021  r.z  dokumentami  potwierdzającymi  spehianie

przez    kandydata    warunków    i    kryteriów
branych     pod     uwagę     w     postępowaniu
rekrutacyjnym

2. Weryfikacja    przez    komisję     rekrutacyjną
16.02.2021  r. -22.02.2021  r. 15.03.2021  r. -18.03.2021  r.wniosków     o     przyjęcie     i     dokumentów

potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata
warunków  i  kryteriów  branych  pod  uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

3. Podanie    do    publicznej    wiadomości    przez
23.02.2021  r. 19.03.2021  r.komisję     rekrutacyjną     listy     kandydatów

zakwalifikowanych  i  niezakwalifkowanych
4. Potwierdzenie  przez  rodzica  kamdydata  woli

24.02.2021  r. -03.03.2021 r. 22.03.2021  r. -24.03.2021 r.przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5. Podanie    do    publicznej    wiadomości    przez
04.03.2021  r. 25.03.2021  r.komisję     rekrutacyjną     listy     kandydatów

przyj ętych i nieprzyj ętych



Załqcznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2021
Burmistrza Miasta Jędrzej owa
z dnia 11  stycznia 2021 r.

Terminy w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz postępowaniu  uzupelniającym,  a  także
terminy  skladania  dokumentów  do  klas  pierwszych  publicznych  szkól  podstawowych
prowadzonych  pHez  Gminę  Jędizejów  na  rok  szkolny  2021/2022  dla  kandydatów
zamieszkabrch poza obwodem danej szkobr publicznej.

Lp. Rodzaj czynności
Termin Termin

w postępowaniu w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupelnia.iącym

1. Złożenie   wniosku   o   przyjęcie   do    szkoły
15.02.2021  r. -01.03.2021 r. 07.06.2021  r. -11.06.2021  r.podstawowej        wraz        z        dokumentami

potwierdzającymi  spełnianie  przez kandydata
warunków  i  kryteriów  branych  pod  uwagę
w postępowaniu rekmtacyjnym

2. Weryfikacja    przez    komisję     rekrutacyjną

02.03.2021  r. -08.03.2021 r. 14.06.2021  r. -25.06.2021  r.

wniosków     o     przyjęcie     i     dokumentów
potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata
warunków  i  kryteriów  branych  pod  uwagę
w postępowaniu rekrutacyj nym

3. Podanie    do    public2mej    wiadomości    przez
09.03.2021 r. 28.06.2021  r.komisję     rekrutacyjną     listy     kandydatów

zakwalifikowanych  i  niezakwalifkowanych
4. Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli

10.03.2021  r.  -17.03.2021  r. 01.07.2021  r. -30.07.2021  r.przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5. Podanie    do    publicznej    wiadomości    przez
18.03.2021  r. 27.08.2021  r.komisję     rekrutacyjną     listy     kandydatów

przyj ętych i nieprzyj ętych

`-_


