
Zarządzenie Nr 8/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Scrock

z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoser w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych i do klas pierwszych szkól podstawowych oraz do klasy wyższej niż klasa
Tsportowa, w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Scrock

a podstawie art. 154 ust. 1, pkt I w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
stala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych '"v szkolach podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, stanowiący załącznik r l do zarządzenia.

§2
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Miasto
i Gminę Serock, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3
stala sic harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupclniającym

na rok szkolny 2021/2022 do klasy wyższej niż klasa r sportowa w szkole podstawowej
prowadzonej przez Miasto i Gminę Serock, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§4
Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkól podstawowych do przeprowadzenia rekrutacji
zgodnie z terminami, o których mowa w § l i 2 oraz w § 3.

§5
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych
przez iasro i Gminę Serock.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



r

Załącznik Nr I
do Zarządzen ia N I' 8/13 /2021
Burmistrza Miasta i Gminy Scrock
z dnia 29.01.2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupclniającyrn
na rok szkolny 202112022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sercek

Lp. Rodzaj czynności Tcrmin w postępowaniu Termin w
rckru tacyj nym postępowaniu

uz upel niaj.1.9.'1ll
Kontynuacja edukacji przedszkolnej

l. Zlożen ic deklaracj i o kontynuowaniu przez
dziecko wychowania przedszkolnego 'vV roku od 26 luty do 5 marca 2021 r.
szkolnym 2021/2022 przez rodziców dzieci
uczeszczających do przedszkola

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2. Rejestracja wniosków o przyjęcie w od 8 marca 2021 r. od 2 sierpnia 2021 r.

system ie elektron icznyrn od godz. 8.00 od godz. 8.00
do 22 marca 2021 r. do 4 sicrpn ia 202 I r.

do godz. 15.00 do godz. 15.00
3. Złozenie w przedszkolu/oddziale

przedszkolnym w zkole podstawowej od 8 marca 2021 r. od 2 sicrpn ia 202 I r.
pierwszego wyboru podpisanego wniosku od godz. 8.00 od godz. 8.00
o przyjecie do przedszkola, oddziału do 22 marca 2021 r. do 4 sicrpn ia 2021 r.
przedszkolnego wraz z dokumentami do godz. 15.00 do godz. 15.00
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną od 23 marca do 7 kwictn ia od 5 do 6 sierpnia
wniosków o przyjęcie do przedszkola 20211'. 2021 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i 8 kwietnia 2021 r. 9 sierpnia 2021 r.
kandydatów niezakwalifikowan~ch do godz. 15.00 do godz. 15.00

6. Potwicrdzcnic przez rodziców woli zapisu
dziecka w przedszkolu/oddziale od 9 kwietnia 202 I r. od 10 sierpnia 2021 r.
przedszkolnym w szkole podstawowej, do od godz. 8.00 od godz. 8.00
której dziecko zo taro zakwalifikowane do 13 kwietnia 2021 r. do 12 sicrpn ia 202 I r.

do godz. 15.00 do godz. 15.00
7. Podanic do publicznej wiadomości przez 14 kwietnia 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.

kom isję rekrutacyj ną Iist dzieci przyjętych do godz. 15.00 do godz. 15.00
i 1licprzyjctych

Proccel u ra odwoławcza
8. W terminie 7 dni od opublikowania list

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic od 14 kwietnia 2021 r. od 13 sierpnia 2021 r.
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wn iosk icm o sporządzeń ic uzasadn ien ia
odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadn ien ia rodzic może wn ieść do
dyrektora przedszkola/szkoły odwolanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Z·CA BURMISTRZA
Serock

lski



Załącznik II' 2
do Zarządzenia I' 8/13/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Seroek
z dnia 29.01.2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sercek

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym L1ZLI pel niającyrn

1. Składanic wniosków o przyjęcie do od 7 kwietnia 2021 r od 7 czerwca 202 I r
szkoły podstawowej wraz od godz. 8.00 od godz. 8.00
z dokumentarni potwierdzającymi do 16 kwietnia 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.
spelnianie przez kandydata kryteriów do godziny 15.00 do godziny 15.00
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

2. Weryfikacja przez komisje; od 19 kwietnia do 22 kwietnia od 14 do 1G czerwca 2021 r.
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 2021 r.
szkoly podstawowej

3. Pcdanie do publicznej wiadomości 23 kwietnia 2021 r. 17 czerwca 2021 r. I

przez komisje; rekrutacyjną listy do godziny 15.00 do godziny 15.00 Ikandydatów zakwal i fi kowanych
l kandydatów niczakwalifikowanych

4. Porwierdzenic przez rodziców od 26 kwietnia 2021 r od 18 czerwca 2021 r
kandydata woli zapi LI ucznia do klasy od godz. 8.00 od godz. 8.00
I szkoly podstawowej do 29 kwietnia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00 do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości 30 kwietnia 2021 r. 23 czerwca 2021 r.
przez komisje; rekrutacyjną listy clo godziny 15.00 do godziny 15.00 I

I
kandydatów przyjętych i kandydatów I
nicprzyjetych



Załącznik II' 3
do Zarządzenia l' 8/1312021
Burmistrza Miasta i Gminy Scrock
z dnia 29.01.2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2021/2022 do klasy wyższej niż klasa I sportowa w szkole podstawowej
prowadzonej przez Miasto i Gminę Serock

[ p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym U I'. U rei n iającyrn

I. Składanie wniosków o przyjęcie do od 15 marca 2021 r. od 24 maja 2021 r.
klasy wyższej niż klasa I sportowej od godz. 8.00 od godz. 8.00
wraz z dokumentami do 23 marca 2021 r. do 27 maja 2021 r.
potwierdzającymi spełnianie przez do godziny 15.00 do godziny 15.00 Ikandydata kryteriów branych pod
uwagę w postcpowaniu rekrutacyjnym

2. Próba sprawności fizycznej od 29marea 2021 r. od 28 maja 2021 r.
UWAGA do 3 I marca 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.
Do próby sprawności fizycznej
przy tepują tylko ci kandydaci, którzy
posiadają bardzo dobry stan zdrowia
potwierdzony orzeczeniem wydanym
przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej

3. Pcdanic do publicznej wiadomości 7 kwietnia 2021 r. 2 czerwca 2021 r.
listy kandydatów, którzy uzyskali do godz. 15.00 do godz. 15.00
pozytywne wyniki próby sprawności
fizycznej

4. Podanic do publicznej wiadomości 8 kwietnia 2021 r. 7 czerwca 2021 r.
przez komisje; rekrutacyjna listy do godziny 15.00 do godziny 15.00
kandydatów zakwalifikowanych
I kandydatów niezakwalifikowanych
do klasy wyższej niż klasa r sportowa

5. Porwierdzenic przez rodziców od 9 kwietnia 2021 r od 8 czerwca 2021 r
kandydata woli zapisu ucznia do od godz. 8.00 od godz. 8.00
klasy sportowej do 12 kwietnia 2021 r. do l l czerwca 2021 r.

do godz. 15.00 do godz. 15.00
6. Podanic do publicznej wiadomości 13 I wietnia 2021 r. 14 czerwca 202 I r.

przez komisje rekrutacyjną listy do godziny 15.00 do godziny 15.00
kandydatóv przyjętych i kandydatów
nicprzyjetych

7. Dostarczenie przez rodzica kandydata do 30 czerwca do 30 czerwca do godz.
świadectwa promocyjnego do klasy V do godz. 15.00 15.00
szkoły podstawowej
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