
                                                                      Załącznik Nr 1  

                                                                                       do Zarządzenia Nr  0050.129.2020 
                                                                            Wójta Gminy Mysłakowice  

             z dnia  15 grudnia 2020 r. 
                                                           

                            

TERMINY ORAZ HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM                     
I UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH                    
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola lub do oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę                          
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 01 lutego do 12 marca 2021 r. od 04 maja 2021 r.            
do 13 sierpnia 2021 r. 

2. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do przedszkola lub do oddziału 
przedszkolnego  w szkole 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego czynności,  
o których mowa w art. 150 ust.7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.) 

od 15 do 19 marca 2021 r. od 16 do 20 sierpnia 2021 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych                     
i  kandydatów niezakwalifikowanych  

 do 26 marca 2021 r. 23 sierpnia 2021 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 

do 16 kwietnia 2021 r. od 24 do 27 sierpnia 2021 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych                               
i nieprzyjętych 

30  kwietnia 2021 r. 30 sierpnia 2021 r. 
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                                                                                                             Załącznik Nr 2  
 

                                                                                      do Zarządzenia Nr 0050.129.2020 
                                                                            Wójta Gminy Mysłakowice  

                        z dnia 15 grudnia  2020 r. 
 
 
 

TERMINY ORAZ  HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM                        
I  UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej  wraz            
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę                   
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 15 lutego do 05 marca 
2021 r. do godz. 14.00 

od 06 do 14 kwietnia 2021 r. 
do godz. 14.00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego czynności, o których 
mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r.   – Prawo oświatowe 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 
ze zm.) 

od 08 do 12 marca 2021 r. od 15 do 21 kwietnia 2021 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych  

18 marca 2021 r. 22 kwietnia 2021 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia pisemnego oświadczenia 

od 19 do 26 marca 2021 r. 
do godz.14.00 

od 23  do 27 kwietnia 2021 r. 
do godz. 14.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych 

31 marca 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r. 
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