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ZARZĄDZENIE NR 16/2021 

BURMISTRZA KOLUSZEK 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki, 

na rok szkolny 2021/2022, a także  podania do publicznej wiadomości 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz 

art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. 

poz. 4), zarządzam, co następuje: 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2021/2022, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Koluszki, określa się następujące terminy: 

1) Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 marca 

2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od 

dnia 4 maja 2021 r. do dnia 7 maja 2021 r.; 

2) Weryfikacja, przez komisję rekrutacyjną, wniosków i dokumentów, o których 

mowa w punkcie 1 - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 15 marca 2021 r. 

do dnia 2 kwietnia 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 

10 maja 2021 r. do dnia 19 maja 2021 r.; 

3) Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 

w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 kwietnia 2021 r. oraz 

w postępowaniu uzupełniającym w dniu 20 maja 2021 r.; 

4) Potwierdzenie, przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu 

rekrutacyjnym od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz 



Id: E748EA82-3768-4E47-BA78-632791F50B2C. Podpisany Strona 2 

 

w postępowaniu uzupełniającym od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 27 maja 

2021 r.; 

5) Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu 

rekrutacyjnym w dniu 22 kwietnia 2021 r. oraz w postępowaniu 

uzupełniającym w dniu 28 maja 2021 r. 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, na rok 

szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr XXXI/41/2017 Rady 

Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Koluszki, oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, na rok 

szkolny 2021/2022, do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria 

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone 

w Uchwale Nr XXXI/40/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 

2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Koluszki, oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej www.koluszki.pl wraz z treścią uchwał 

wymienionych w § 2 i § 3. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

Burmistrz Koluszek 
 

 

Waldemar Chałat 

 


