
Zarzctdzenie Nr 6 12021 

Burmistrza Miasta Garwolina 
z dnia 18 stycznia 2021 roku 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym 
i post~powaniu uzupelniaj,!cym w roku szkolnym 202112022 do przedszkoli, oddzial6w 
przedszkolnych w szkolach podstawowych i klas pierwszych szk61 podstawowych,. dla 
kt6rych organem prowadz'!cym jest Miasto Garwolin. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzctdzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 roku poz. 713 z p6in.zm) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w zwictzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2020 roku poz. 910 z p6in. 
zm.) zarzctdzam co nast~puje: 

§1. 
Us tala si~ harmonogram czynnoscl w post~powaniu rekrutacyjnym i post~powaniu 

uzupelniajctcym na rok szkolny 202112022 do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych 
w szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadzctcym jest Miasto Garwolin, 
starlOwictcy zalctcznik nr 1 do niniejszego zarzctdzenia. 

§ 2. 
Ustala si~ harmonogram czynnoscl w post~powaniu rekrutacyjnym i post~powaniu 

uzupelniajctcym na rok szkolny 202112022 dla klas pierwszych szk61 podstawowych, dla 
kt6rych organem prowadzctcym jest Miasto Garwolin, stanowictcy zalctcznik nr 2 do 
niniejszego zarzctdzenia. 

Zobowictzuje si~ Dyrektor6w Przedszkoli i Szk6} do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie 
z harmonogramami, 0 kt6rych mowa w § 1. i § 2. 

§ 3. 
Zarzctdzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci przez ogloszenie na stronie 
internetowej Urz~du Miasta Garwolina. 

§ 4. 
Wykonanie zarzctdzenia powierza si~ Kierownikowi Wydzialu Oswiatowo-Spolecznego. 

§ 5. 
Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik N r 1 
do Zarzqdzenia nr 6/2021 

Burmistrza Miasta Garwolina 
z dnia 18 stycznia 2021 roku 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach 
podstawowych w roku szkolnym 202112022 

Lp. Rodzaj czynnosci 
Termin w 

post~powaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 
post~powaniu 

uzupelniajqcym 

1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej od 17 lute go 
do 26lutego 

1 

Zlozenie wniosku 0 przyj~cie do przedszkola lub 
oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej wraz 

z dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie przez 
kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod 

uwag~ w post~powaniu rekrutacyjnym 

od 1 marca 
do 12 marca 

od 10 maja 
do 21 maja 

2 

Weryfikacja przez komisj~ rekrutacyjnq wniosk6w 
o przyj~cie do przedszkola lub oddzialu 
przedszkolnego w szkole podstawowej 

i dokument6w potwierdzajqcych spelnianie przez 
kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod 

uwag~ w post~powaniu rekrutacyjnym 

do 19 marca do 28 maja 

3 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj~ 
rekrutacyjnq listy kandydat6w zakwalifikowanych 

i kandydat6w niezakwalifikowanych. 

22 marca 
godz. gOO 

31 maja 
godz. gOO 

4 
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego 
kandydata woli przyj~cia w postaci pisemnego 

oswiadczenia 

od 22 marca 
do 26 marca 

od 31 maja 
do 7 czerwca 

5 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj~ 

rekrutacyjnq listy kandydat6w przyj~tych 
i kandydat6w nieprzyj~tych 

7 kwietnia 
godz. gOO 

10 czerwca 
godz. gOO 
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Zalqcznik N r 2 
do Zarzqdzenia nr 6 12021 

Burmistrza Miasta Garwolina 
z dnia 18 stycznia 2021 roku 

Harmonogram rekrutacji dla klas pierwszych szkol podstawowych 

w roku szkolnym 202112022 

Lp. Rodzaj czynnosci 
Termin w 

post~powaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 
post~powaniu 

uzupelniaj'lcym 

1 

Zlozenie wniosku 0 przyj ~cie do szkoly wraz 
z dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie 

przez kandydata warunkow lub kryteriow branych 
pod uwag~ w post~powaniu rekrutacyjnym 

od 11utego 
do 31 marca 

od 1 czerwca 
do 17 czerwca 

2 

Weryfikacja przez komisj~ rekrutacyjnq wnioskow 
o przyj~cie do szkoly i dokumentow 

potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata 
warunkow lub kryteriow branych pod uwag~ 

w post~powaniu rekrutacyjnym 

do 9 kwietnia 22 czerwca 

3 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj~ 
rekrutacyjnq listy kandydatow zakwalifikowanych 

i kandydatow niezakwalifikowanych. 
20 kwietnia 25 czerwca 

4 
Potwierdzenie przez rodzicalopiekuna prawnego 
kandydata woli przyj~cia w postaci pisemnego 

oswiadczenia 

od 20 kwietnia 
do 27 kwietnia 

od 25 czerwca 
do 9lipca 

5 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj~ 

rekrutacyjnq listy kandydatow przyj~tych 
i kandydatow nieprzyj~tych 

30 kwietnia 23 lipca 

B TRZ 


