
Projekt 
 
z dnia  4 stycznia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
ZARZĄDZENIE NR .................... 

WÓJTA GMINY GODÓW 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm. ) 

zarządzam: 

§ 1. Określić terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Godów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej 
Urzędu Gminy i placówek oświatowych oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej 
oraz dyrektorom placówek oświatowych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr .................... 

Wójta Gminy Godów 

z dnia....................2021 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 
dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów na rok szkolny 

2021/2022 

Rodzaj czynności 
Termin                             

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin                             
w postępowaniu 
uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
od 1.02.2021 do 

5.03.2021 
od 4.05.2021 do 

24.05.2021 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

do 12.03.2021 do 31.05.2021 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 
do 16.03.2021 do 4.06.2021 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia do 22.03.2021  do 10.06.2021 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 26.03.2021 do 16.06.2021 
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Uzasadnienie

Zgodnie a art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z poźn. zm.) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych określa
do końca stycznia organ prowadzący publiczną szkołę podstawową.

Podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

KARTA INFORMACYJNA
do projektu zarządzenia w sprawie:

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na
rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów

Osoba
merytorycznie
odpowiedzialna
za przygotowanie

aktu

data i podpis

Radca Prawny

data i podpis

Skarbnik Gminy

data i podpis

Zastępca Wójta

data i podpis

Sekretarz Gminy

data i podpis

Akceptacja
Kierownika
Referatu

data i podpis
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