
WÓJT GMINY
USTRONIE MORSKIE

pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie ZARZĄDZENIE NR’5/2021
tel. 94 351 55 35, fax 94 351 59 40

Wójta Gminy Ustronie Morskie

Z dnia y&01.2021r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do 

przedszkola i klas I szkoły podstawowej dla których Gmina Ustronie Morskie jest organem 

prowadzącym.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910,1378) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola dla którego Gmina 

Ustronie Morskie jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznej szkoły 

podstawowej, dla której Gmina Ustronie Morskie jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik 

nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej 

dla których Gmina Ustronie Morskie jest organem prowadzącym na stronie internetowej 

bip.ustronie-morskie.pl. w zakładce: Rada Gminy / Uchwały:

- Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie;

- Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas



pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej 

przez Gminę Ustronie Morskie.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ustronie Morskie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Ustronie Morskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT 0MI

mgr Be/yfadeta l/orkowska

Sporządziła: insp. Katarzyna Czesmak



Załącznik nr 1 
Do Zarządzenia nr 2/2021 

Wójta Gminy Ustronie Morskie 
Z dnia 11.01.2021r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
a także terminy składania dokumentów do przedszkola 

na rok szkolny 2021/2022

Lp. Harmonogram czynności Od dnia 
do dnia

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym

1
Podanie do publicznej wiadomości 
harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym

31.01.2021r.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

2
Składanie w przedszkolu deklaracji o 
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 
roku szkolnym 2021/2022

od 22.02.2021r.
do 26.02.2021r.
do godz. 15:00

Rekrutacja

3
Składanie w przedszkolu podpisanych przez 
rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o 
przyjęcie do przedszkola

od 01.03.2021r.
do 19.03.2021r.
do godz. 15:00

od 06.04.2021r. 
do 09.04.2021r. 
do godz. 15:00

(na wolne 
miejsca)

4

Prace Komisji Kwalifikacyjnej -  weryfikacja 
wniosków i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji czynności, o których 
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
-  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910, 
1378)

do 25.03.2021r.
do godz. 15:00

do 13.04.2021r. 
do godz. 15:00

5
Opublikowanie w przedszkolu listy kandydatów 
zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych

26.03.2021r. 
do godz. 12:00

do 14.04.2021r.
do godz. 12:00

6
Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka, woli przyjęcia do 
przedszkola

od 29.03.2021r.
do 31.03.2021r.

od 15.04.2021r.
do 16.04.2021r.

7 Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych

01.04.2021r. 
do godz. 15:00

18.04.2021r. 
do godz. 15:00



Załącznik nr 2 
Do Zarządzenia nr 2/2021 

Wójta Gminy Ustronie Morskie 
Z dnia 11.01.2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 
terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkole podstawowej 

na rok 2021/2022

Lp. Harmonogram czynności
Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym

1
Podanie do publicznej wiadomości 
harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym

31.01.2021r.

Rekrutacja

2
Składanie w szkole podpisanych przez 
rodziców lub opiekunów prawnych wniosków 
o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole 
podstawowej

od 01.03.2021r. 
do 31.03.2021r. 
do godz. 15:00

od 04.05.2021r.
do 31.05.2021r.
do godz. 15:00

3

Prace Komisji Kwalifikacyjnej -  weryfikacja 
wniosków i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji czynności, o których 
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 
grudnia -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, 
poz. 910,1378)

do 07.04.2O21r. 
do godz. 15:00

do 07.06.2021r. 
do godz. 15:00

4
Opublikowanie w szkole podstawowej listy 
kandydatów zakwalifikowanych i listy 
kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2021r.
do godz. 12:00

08.06.2021r.
do godz. 12:00

5
Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub 
opiekuna prawnego dziecka, woli przyjęcia do 
szkoły podstawowej

od 08.04.2021r.
do 15.04.2021r.

od 08.06.2021r.
do 15.06.2021r.
do godz. 15:00

6 Opublikowanie w szkole podstawowej listy 
dzieci przyjętych i nieprzyjętych

16.04.2021r.
do godz. 12:00

16.06.2021r.
do godz. 12:00

 
 

 
 

 
 


