
Z^RZĄDZENIE NR 16121
BURMISTRZA NASIELSKA

zdnia28 styoznia 2021 r.

w sPrawie ustalenia harmonogramu czy_nności w postępowaniu rekrutacyjn ym orazpostępowanirtuzuPełniającYm na rok szkolny 202tl2Ó22 ala puńlicrnych |rzedszkoti, odaziałow przedszkolnychw PublicznYch szlłołach podstawowych i clla publicznych szkół podstawowych.

Na Podstawie art, 30 ust, 1 rtstawy z dnja 8 nrarca 1990 L, o samorządzie gminnyn(Dz, U, z 2020 r, PoZ, 7 13 zę zm.) oraz at. isą ust.1 pkt 1 ustawy z clnia 14 grLrdnia 2016 r, prawo oświatowę(Dz,U,z2020r,poz.9l0il3J8orazz2021 r.poz.4j,zarząclzarll corlastępr.tje:
§ 1' 1, Ustalarrr harl-trotlogranr czynności w postępowaniu rektutacyjnynr oraz postępowaniul'tzuPełniającYrn na rol< szkolnY 202|'12022 clo p"rrri"""|"r, przeclszkoll- 

"i 
ótdzlałow przeciszkolnychw PublicznYclr szkołacir Poclstawowyclr, clla których orgnn"r.. p.o*oarą"yn jest Gnina Nasielsk.

2, Harmonogram, o któryrn mowa w ust. 1 stanowi załączniknr l do zarząclzenia.
§ 2. l, Ustalan lrarnronogram ,czlz1l9ści w postępowatlitl rekrutaoyjltyn orazwPostęPowaniu uzuPełniającYrrr na rok szkolny 202112022 ao p',_,Ln.)nyclr szkół poclstawowych, dla którychofgalleltr prowadzącym jest Gnlina Nasielsk,

2, I{armonogran, o ktoryn mowa w ust. 1 stanowi załączniknr 2 r1o zarządzenia.
§ 3' WYkonanie zarządzenia Pclwierza się clyrektorclm public zny!! yr,zedszkoii i dyrektorclm prrblicznychszkół podstawowyclr, clla których organelT p.o*i,lrą.ynl jeśt Gnlina Nasielsk,
§ 4. Zarząclzenie wchoclziw życie z clniem poclpisania.

Zastępca Burnristrza
Nasielska

Ż--ćźa-}=-

mgr Andrzej
waldemar kordulewski
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ZalącznikNr l do zarządzeniaNr 16/21

Burmistrza Nasielska

z dniaZ8 stycznial\2l r.

Harmonogram czYnnoŚci w Postępowaniu...l-<...utl.yjn ym orazpostępowaniu uzupełniającym na rokszkolnY 202112022 dla PublicznYch przedszkoli i oddłaiów przedszkóinyctr w szkoiach podstawowych
prowadzony ch przez Gminę Nasielsk.

Z up. BURM|STRZA
.1Z-- c-+ż1,-

mgr A nd rzej Kordulewski
ZASTEPCA BURMISTRZA NASlELSKA

Rodzą czyrrności

Zło żęnię clekl aracj i o kotrtynow aniu p.r-ilri..ło
wychowani a przedszko lnego w kol ej nyrn rol<tt szl<ol nytn.

od 1 lrrtego
do 8 lutego

2021 r.
Złożęnię wniosku o przyjęcie do p.r.,l-koli----.-
i oddziałów przeclszkolnych w szkołach podstawowyc h wraz
z dokunrentarni potwierdzającynri spełrrielr te przezkanclyclata
warunków lub kryteriów branyclr pocl rrwagę
w ptlstępowaniu l.ekrrrtacyjnyr-r.r

od 8 lr.rtego

do 8 marca
202I r.

od 1kwietnia
do 8 kwietnia

202I r.

Weryfikacj a przez korn isj ę ."krutocyj,Ę *r-,Ńó*
o przyjęcie clo przedszkoli i oddziałów pr.zeclszkolrrycl-r
i dokrrrnentów pohvierdzaj ących spełni en i e przez l<anclyclata
wal,tlnl<ów ltrb l<r-yterittw branych pocl rtwagę
w postępowanirr rekrutacyjnynl, w tynl clokonanie plzez
pIzewodn i czącego korn i sj i rel<rtrtacyj nej czyn n ośc i,
o których lTowa w alt. 150 ltst. 7 ltstarvy Pr.awo Oświatowe

clo 23 marca 2021 r.

od l4 kwietnia
do 15 kwietnia

2021 r.

i kandydatów rriezakwalillkowan

Po danie do pub l i cznej wi a clorrroś c i prr"rTroĘrcń,to"ffi
listy kanclyclatów zakwalifi kowanyoh

24 marcaZj2l r. 16 kwietnia 202l r.

Potwi erdzerri ę przez r o dzica l<anayaata *otĘ,ry1 ęc, a
w postaci pisenrnego oświadozenizi

od24 marca
do 30 rnalca

202I r.

od l9 l<wietnia
clo 20 kwietnia

202I r.

Podanie clo publicznej wiaclonlości p,r-łńĘ *t .,t*ylną
listy kandydatów przyjętyclr i karrdyclatów niepizyjętych 

"' 3l tnarca 20ż1 r, 22kwiętnia2021 r.

Składanie wniosków o sporząclzeni. ń.udni."iu *1"-*y
przejęcia

clo 7 dni ocl drria podania ,1o publiczneJ -ńclornościĘĘ
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
( od 1 kwietnia do 8 kwietnia202l r.)

Przygotowanie i wycianie ,,rora.lni",,lio. rryję.ia do 5 dni od daty złc>żenia wniosklr
o sporządzenie uzasadnienia odmowy ptzyjęcia

Złożęnię clo clylektora oclwołania ocl@
reknrtacyjnej wyrazotlego w p i senlrlyrnr.lraŚa,lui.niu oclmowy

tlo 7 tlni otl o1t,zytnania pisernnego urirnr.lnl*i.

Rozstrzygrrięcie przez dyrektora oOwołuniu oł ootr."ygr-,ię.*
komisj i rekrrrtacyjnej wyl.azonego
w pisemnym tlzasąclnieniu oclmowy przyjęcia

clo 7 clni od drria złożęnia clo dy.ekto,.a o,l*ołonio o.1
rozstrzygllięcia kornisji rekrr-rtacyj nej
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ZaNącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/21

Butmistrza Nasielska

z dniaZ! stycznia}}ZI r,

Harmonogram czYnnoŚci w Postępowaniu rekrutacyjnym or^zpostępowaniu uzupełniającym na rok
szkolnY 202tl2,022 do klas Pierwszych publicznych szłbł poastawowych prowadzony chpriezGminę

Nasielsk.

Z up. BURM|STRZA
,/Z.-e=aź-€

mgr Andrzej Kordulewski
ZASTĘPcA BURMlSTR7Ą l,lAsIELSKA

Roclzaj czynności Ternrin Postępowanie tlzttpęłnia iąoeLłozenrc wttlosku o przyjęcie do prrbliczrrej szkoły
poclstawowej wt,az z clokttmcntami potwierclzaj ącym i
spełnienie przez kandydata warunków ltrb kr.yteriow
branych pod trwagę w postępowanilt rekrtttacyinyln

od 8 lutego
do 8 marcir

20żl r.

od lkwietnia
do 8 kwietnia

2021 r.

Weryfikacj a przez koIni sj ę rekrLrtaoy.j ną *n i orkó*
o plzyjęcie clo pr"rblicznej szkoły podstawowei
i tltll< ttItrentów potw i clrlzaj l1cycl r spc I n i clr i c pizez
kandydata warutil<ów lrrb kryteriów brarryclrpocl trwagę
w postępowalliu rekrLltacyjnynl! w tynr clokonani ę przęz
pl,zewodniczącego komisji l.elo utaoy.jlrej czynności,
o któr,ych lTlowa w art. l50 ltst, 7 ustawv - Prar,ł,o
oświatowe

do 23 tnarca 202l r
od 14 kwiętnia
do l5 kwietnia

2021 r.

Podanie do publicznej wiadorności przez komisję
rekrutacyj ną listy kanclydatów zal<wali 1jkowanych
i kanclydatów rriezakwalifikowanyclr

24 narcaZjZl r 16 kwiętnia 202I r.

Potwięrdzenie przez rodzica l<andydata wóii przyję.,a *
postaci pisernnego oświaclczęnia

od 24 llarca
clo 30 nraroa

202I t.

od l9 kwietnia
clo 20 kwietnia

202I r,
Podanie do ptrblioznej wiaclolności przcz komisję
rekrrrtacyjną 1isty karrdydatów przyj ętych
i kandyclatów nieprzy.j ęlyoh

31 maraaZ}2I r 22kwletnia202I r.

Składanie wniosków o sporządzeni" u"asudń*E o.1ńÓĘ
przejęcia

do 7 clni od dnia pcldania do pLrblioznej *iaao*ÓS", tirty
karrdyclatów przyjętych
i kanclydatów nieprzyjętych
(ocl 1 kwietnia clo 8 kwietnia2)2| r.)

Przygotowanie i wydanie rrzasadnięnia oOm-wy pEyjęcia do 5 dni od daty złożęnia wniosku o sporządzónre
lrzasaclnienia cltlmowy przyjęcia

Złożęnię do dyrektora odwołarria o,1 .orst.rĘffi
konisji rekrutacyjlrej wyrażonego w pisemnyn
trzasadnienir,t odmowy przyjęcia

tlo '/ dtrt od otrzyrrrarria pisettncgo ltzasacltrienia oclnrowy
przyjęcia

ltozstrzygnięcie przez dyrektor.a oclwołarria ocl
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyr.ażonegcl
w pisęmnyrn uzasadnienilt odmowy przyięcia

do 7 dni od drria złożęnia clo dyrektora o,l*oł*io o,1
r ozstrzy gnięci a I<o m isj i rek rtrtacyj nej
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