
Zarządzenie Nr  10/2021
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 13 stycznia 2021 roku

w  sprawie  określenia  terminów  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  i 
postępowania  uzupełniającego,  w  tym  terminy  składania  dokumentów  na  rok 
szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych i klas I 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miasto Radomsko.

Na podstawie  art.  30  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 910, poz. 1378) zarządzam,  
co następuje:

§ 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

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

publicznych  przedszkoli,   oddziałów   przedszkolnych   oraz   klas  I  publicznych  szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Radomsko. 

2.  Terminy  przeprowadzania   postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania 

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

publicznych  przedszkoli,   oddziałów  przedszkolnych  oraz  klas I   publicznych szkół 

podstawowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasto Radomsko.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Prezydent Miasta Radomska

      dr Jarosław Ferenc



                                                                                           Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomska 

                                                                                           Nr 10 z dnia 13 stycznia 2021 r.

                                                                                           w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania  

                                                                                           rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w  tym terminy 

                                                                                           składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 

                                                                                           do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I  

                                                                                           publicznych szkół podstawowych, dla których organem              

                                                                                           prowadzącym jest Gmina  Miasto Radomsko

Terminy  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,  oddziałów 

przedszkolnych oraz I klas szkół podstawowych

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

od 01.02.2021 do 05.02.2021 Rodzice  składają  deklarację  o  kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu  w 

terminie  7  dni  poprzedzających  termin  rozpoczęcia 

składania dokumentów

15.02.2021 – 12.03.2021 TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

15.03.2021 – 19.03.2021 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

24.03.2021 Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2021 Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.05.2021 – 19.05.2021 POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Prezydent Miasta Radomska

       dr Jarosław Ferenc


