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woj. podkarpackie Zarządzenie Nr 13.2021 

Wójta Gminy Św il cza 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełn iającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
klas I szkół podstawowych, klas I, IV sportowych szkół podstawow ych oraz klas VII oddziałów 
dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza 
na rok szkolny 2021 /2022. 

Na podstawie art. 154 usL 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Oz.U. z 2020 
r. poz. 910 z późn. zm.), w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn . zm.) zarządzam , co następuje : 

§ 1. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego, 

w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Swilcza na rok szkolny 2021/2022, jak w poniżej tabeli : 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

Oświadczenie złożone przez rodzica/ opiekuna 
1. prawnego o kontynuacji edukacji przedszkolnej od 15 do 21 lutego 2021 r. 

w koleinym roku szkolnym. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz 

2. z dokumentami potwierdzającymi spełnianie od 22 lutego do 8 marca od 26 kwietnia do 9 maja 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych 2021 r. 2021 r. 
ood uwaae w oosteoowaniu rekrutacyinym. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola! oddziału 

3. przedszkolnego dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub od 9 do 11 marca od 10 do 11 maja 2021 r. 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 2021 r. 
rekrutacyjnym oraz wykonanie przez 
przewodniczącego komisji czynności 
wymienionych wart. 150 ust. 7 ustawy Prawo 
oświatowe. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

4. rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 12 marca 2021 r. 12 maja 2021 r. 
i kandydatów niezakwalifikowanych . 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli od 15 do 26 marca od 13 do 19 maja 2021 r. 
orzyiecia w oostaci oisemneQo oświadczenia. 2021 r. 
Podanie do publicznej wiadomości przez kom isję 

6. rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 29 marca 2021 r. 20 maja 2021 r. 
i nieorzvietvch. 

od 29 marca 2021 r.- od 20 maja 2021 r.-
Procedura odwoławcza zgodnie z art. 158 w terminie 7 dni od dnia w terminie 7 dni od dnia 

7. ustawy Prawo oświatowe. opublikowania list opublikowania list 
dzieci przyjętych dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych rodzic i n ieprzyjętych rodzic 
może wystąpić może wystąpić 

z wnioskiem do komisji z wnioskiem do komisji 
rekrutacyjnej rekrutacyjnej 

o sporządzenie o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy uzasadnienia odmowy 

przyjęcia ; przyjęcia ; 

w terminie 7 dni od w terminie 7 dni od 
otrzymania uzasadnienia otrzymania uzasadnienia 

/ rodzic może wnieść do rodzic może wnieść do 



" 

dyrektora przedszkola! dyrektora przedszkola! 
szkoły odwołanie od szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacvinei rekrutacyjnei 

8. Zakończenie rekrutacji . 31 sierpnia 2021 r. 

§ 2. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego. 
w tym terminy składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Swilcza na rok szkolny 202 1/2022, jak w poniżej tabeli : 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 

1. potwierdzającymi spełnianie przez kandydata od 22 lutego do 8 marca od 26 kwietnia do 9 maja 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 2021 r. 2021 r. 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola! oddziału 

2. przedszkolnego dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub od 9 do 11 marca od 10 do 11 maja 2021 r. 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 2021 r. 
rekrutacyjnym oraz wykonanie przez 
przewodniczącego komisji czynności 

wymienionych wart. 150 ust. 7 ustawy Prawo 
oświatowe. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
3. rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 12 marca 2021 r. 12 maja 2021 r. 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli od 15 do 26 marca od 13 do 19 maja 2021 r. 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 2021 r. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

5. rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 29 marca 2021 r. 20 maja 2021 r. 
i nieprzyjętych. 

od 29 marca 2021 r.- od 20 maja 2021 r.-
Procedura odwoławcza zgodnie z art. 158 w terminie 7 dni od dnia w terminie 7 dni od dnia 

6 . ustawy Prawo oŚwiatowe . opublikowania list opublikowania list 
dzieci przyjętych dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych rodzic i nieprzyjętych rodzic 
może wystąpić może wystąpić 

z wnioskiem do komisji z wnioskiem do komisji 
rekrutacyjnej rekrutacyjnej 

o sporządzenie o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy uzasadnienia odmowy 
przyjęcia ; przyjęcia ; 

w terminie 7 dni od w terminie 7 dni od 
otrzymania uzasadnienia otrzymania uzasadnienia 
rodzic może wnieŚć do rodzic może wnieść do 
dyrektora przedszkola! dyrektora przedszkolal 
szkoły odwołanie od szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyinei rekrutacyjne· 

7. Zakończenie rekrutacji . 31 sierpnia 2021 r. 



§ 3. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełni J go, 
w tym terminy składania dokumentów do klas I, IV oddziałów sportowych w szkołach podstowowych 
prowadzonych przez Gminę Swilcza na rok szkolny 2021 /2022, jak w poniżej tabeli : 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu Termin w postępowanIU 

rekrutacyjnym uzupełniającym 
Złożenie wniosku w szkołach podstawowych 
o przyjęcie do klas I, IV oddziałów sportowych 

1. szkoły podstawowej wraz z dokumentami od 22 lutego do 7 marca od 26 kwietnia do 9 maja 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 2021 r. 2021 r. 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 
2. Próba sprawności fizycznej dla kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do oddziałów 
sportowych 

UWAGAI od 8 do g marca od 10 do 11 maja 2021 r. 
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko 2021 r. 
Ci kandydaci , którzy posiadają bardzo dobry stan 
zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym 
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 10 marca 2021 r. 12 maja 2021 r. 

3. pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej . 
Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 11 marca 2021 r. 13 maja 2021 r. 

4. kandydatów zakwalifikowanych I kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli od 12 do 19 marca od 14 do 19 maja 
przyjecia w postaci pisemneQo oświadczenia 2021 r. 2021 r. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

5. rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 22 marca 2021 r. 20 maja 2021 r. 
i nieprzyjetych. 
Procedura odwoławcza zgodnie z art. 158 od 22 marca 2021 r.- pd 20 maja 2021 r.-

6. ustawy Prawo oświatowe . w terminie 7 dni od dnia r-v terminie 7 dni od dnia 
opublikowania list opublikowania list 
dzieci przyjętych dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych rodzic i nieprzyjętych rodzic 
może wystąpić może wystąpić 
z wnioskiem do komisji ~ wnioskiem do komisji 
rekrutacyjnej rekrutacyjnej 
o sporządzenie o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy !uzasadnienia odmowy 
przyjęcia ; przyjęcia ; 
w terminie 7 dni od ~ terminie 7 dni od 
otrzymania uzasadnienia [otrzymania uzasadnienia 
rodzic może wnieść do rodzic może wnieść do 
dyrektora przedszkola/ ~yrektora przedszkola/ 
szkoły odwołanie od szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięc ia komisji rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacvinei rekrutacyjnej 

7. Zakończenie rekrutac·i. 31 sierpnia 2021 r. 

§ 4. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów do klas VII oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Swifcza na rok szkolny 2021/2022, jak w poniżej tabeli : 



Lp. Rodzaj czynności 

Złożenie wniosku w szkołach podstawowych 
o przyjęc ie do klas VII oddziałów dwujęzycznych 

1. wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

2. Sprawdzian predyspozycji językowych 
przeprowadzony na warunkach ustalonych przez 
radę pedaQoQiczna. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną wyników sprawdzianu predyspozycji 

3. ięzykowych . 

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną listy 
4. kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanvch. 
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

orzyiecia w postaci oisemneao oświadczenia 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisję 

5. rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i niecrzyietych. 

6 . 

7. 

Procedura odwoławcza zgodnie z art. 158 
ustawy Prawo oświatowe. 

Zakończenie rekrutac·i . 

Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 22 lutego do 7 marca 
2021 r. 

od 8 do 9 marca 
2021 r. 

10 marca 2021 r. 

11 marca 2021 r. 

od 12 do 19 marca 
2021 r. 

22 marca 2021 r. 

od 22 marca 2021 r.-
w terminie 7 dni od dnia 
opublikowania list 
dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych rodzic 
może wystąpić 
z wnioskiem do komisji 
rekrutacyjnej 
o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia ; 

w terminie 7 dni od 
otrzymania uzasadnienia 
rodzic może wnieść do 
dyrektora przedszkolal 
szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnei 

" . 

Termin w postępowaniu 
uzucełniaiacym 

od 26 kwietnia do 9 maja 
2021 r. 

od 10do 11 maja 
2021 r. 

12 maja 2021 r. 

13 maja 2021 r. 

od 14 do 19 maja 
2021 r. 

20 maja 2021 r. 

od 20 maja 2021 r.-
w terminie 7 dni od dnia 
opublikowania list 
dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych rodzic 
może wystąpić 
wnioskiem do komisji 

rekrutacyjnej 
o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 
przyjęcia ; 

w terminie 7 dni od 
otrzymania uzasadnienia 
rodzic może wnieść do 
dyrektora przedszkolal 
szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacYinej 

31 sierpnia 2021 r. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych placówek oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Swilcza. 
Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 
w Bratkowicach zostanie przeprowadzone w Przedszkolu w Bratkowicach . 

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Swilcza oraz na tablicach ogłoszeń , stronach internetowych 
przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swilcza. 

, 


