
Zarzqdzenie Nr 15/2021

Burmistza Miasta i Gminy Pacan6w
z dnia I lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia terminr6w rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkolach
podstaworrych oraz do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych
w publicznych szkolach podstawowych na rok szkolny 202112022, dla kt6rych organem
prowadz4cym jest Gmina Pacan6w

Napodstawieart. 154ust. lpktlwzwi4zkuzart.2gust.2pkt2ustawyzdnial4grudnia
2016 r. Prawo oSwiatowe (tj. Dz. U. 22020 r. poz.9l0 ze zm.) zarz4dzam, co nastgpuje:

$ r.
Terminy postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupelniaj4cego, a takZe terminy
skladania dokument6w do klasy pierwszej w szkolach podstawowych na rok szkolny
202112022 okreSla sig w zal4czniku nr 1 do niniejszego zarz1dzenia.

$2.
Terminy postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupelniaj4cego, a tak2e terminy
skladania dokument6w do przedszkoli publicznych i oddziat6w przedszkolnych w publicznych
szkolach podstawowych na rok szkolny 202112022 okreSla sig w zal4czriku nr 2 do niniejszego
zarz4dzenia.

$3.
Wykonanie zarzqdzeniapowierza sig dyrektorom szk6l podstawowych i przedszkoli na terenie
Gminy Pacan6w.

$4.
Zarzydzenie wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik nr I do Zarzqdzenia nr l5l202l
Burmistrza Miasta i Gminy Pacan6w
z dnia 1 lutego 2021r.

Terminy postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupelniaj4cego, a takirc
terminy skladania dokument6w do klasy pierwszej w szkolach podstawowych na rok

szkolny 202112022.

Od dnia Do dnia Do eodz. Harmonogram crynno5ci
Rekrutar :ia

22.02.2021r. 12.03.2021r. 1500 Skladanie w szkole podpisanych przez
rodzic6w lub opiekun6w prawnych,
wniosk6w o przyjgcie do klasy pierwszej
szkoty podstawowei.

15.03.2021r. Prace Komisj i Rekrutacyjnej.

17.03.2021 r. 900 Opublikowanie w szkole podstawowej
listy kandydat6w zakwalifikowanych
i listy kandydat6w
niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
r6wnoznac zne z prryieciem do szkolv.

18.03.2021r. 26.03.2021r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka, woli
Drryieciado szkoh.

29.03.2021r. 900 Opublikowanie w szkole listy dzieci
przyi etych i nieprzyi etych.

Rekrutacia - nab6r uzuoelniai acv
09.08.2021 r. 13.08.2021r. 1500 Skladanie w szkole wniosk6w

o prryjgcie do sd<oly wraz dokumentami
i oSwiadczeniami.

16.08.2021r. Prace Komisii Rekrutacyinei.
17.08.2021 r. 900 Opublikowanie w szkole listy

kandydat6w zakwalifikowanych i listy
kandydat6w niezakwal i fi kowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
r6wnoznaczne zprrylgciem do szkoh.

18.08.2021 r. 26.08.2021r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka woli,
prntieciado szkolv.

27.08.2021 r. 900 Opublikowanie w szkole listy dzieci
przyi etych i nieprzyi etvch.
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Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia nr l5l202l
Burmistrza Miasta i Gminy Pacan6w
z dnia I lutego 2021r.

Terminy postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupelniajgcego, a takiLe
terminy skladania dokument6w do przedszkoli publicznych i oddzial6w przedszkolnych

w publicznych szkolach podstawowych na rok szkolny 202112022.

Od dnia Do dnia Do sodz. Harmonoqram czynno5ci
Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22.02.2021r. 26.02.2021r. I5UU Skladanie w przedszkoh.r/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzony
j est oddzial przedszkolny deklaracji
o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym
202U2022.

Rekrutacja
01.03.2021r. 19.03.2021r. 1500 Skladanie w przedszkolu/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzony
jest oddzial przedszkolny podpisanych

przez rodzic6w lub opiekun6w
prawnych wniosk6w o przyjgcie do

przedszkol a/ o ddzialtt przedszkolnego

w szkole podstawowej.

23.03.2021r. 26.03.2021r. Prace Komisj i Kwalifikacyj nej.

31.03.2021r. 900 Opublikowanie w przedszkolu/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzony
jest oddzial przedszkolny listy
kandydat6w zakwalifikowanych i listy
kandydat6w niezakwalifi kowanych.

UWAGA: ZakwaliJikowanie nie jest
rdwnoznaczne z pr4yjgciem do
p rzeds zko la/o ddzial u p rze ds zko ln e go
w szkole podstawowej.

01.04.2021r. 07.04.2021 r. 1500 Potwie rdze nie pis emn ie p rzez ro dzic a

lub opiekuna prawnego dziecka woli
pr4yj gcia do przedszkolo/oddzialu
przedszkolnego w szkole podstawowej.

09.04.2021r. 900 Opublikowanie w przedszkolu/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzony
jest oddzial przedszkolny listy dzieci
przyj gtych i nieprzyj gtych.

Rekrutacja - nab6r uzupelniajqcy ( na wolne miejsca )



19.04.2021r. 30.04.2021r. 1500 Skladanie w przedszkolu/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzony
j est oddzial przedszkolny wniosk6w
o przyj gcie do przedszk ola/ oddzialu
przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami i o5wiadczeniami
potwierdzaj 4cymi spelnianie
kryteri6w.

04.05.2021r. 07.05.2021r. Prace Komisj i Kwalifikacyjnej.
10.05.2021r. 900 Opublikowanie w przedszkolu/szkole

podstawowej, w kt6rej prowadzony
jest oddzial przedszkolny listy
kandydat6w zakwalifikowanych i listy
kandydat6w niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest
r6wnoznac zne z pr zy jgciem do
przedszkol a/ oddziafu przedszkolnego
w szkole podstawowej.

11.05.2021r. 21.05.2021r. 15u0 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka woli
przyjEcia do przedszkola/oddzialu

przedszkolnego w szkole
podstawowej.

27.05.2021 r. 900 Opublikowanie w
przedszkolu/oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej listy dzieci
przyj gtych i nieprzyj gtych.
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