
Zaľządzenĺe Nľ 9/2021

Buľmistľza Miasta Łuków
z dnia 19 sĘcznia 2021 r.

w sprawĺe ustalenia haľmonogramu otaz szczegółowych teľminów dokonywania
czynności w postępowaniu ľekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełnĺającym
w pľzedszkolach, oddzĺałach pľzedszkolnych w szkołach podstawowych pľowadzonych
przez Miasto Łuków

Na podstawie aľt. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoľZądzie gminnym
(Dz. U. z 2020 Í, poz.7I3 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 Í' poz. 970 ze Zm.)' $ 10 Rozpoľząđzenia Ministra Edukacji
Naľodowej z dnia 21' sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania

ľekĺutacyjnego otaz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkőł,
placówek i centrów (Dz. U. z20I9 r.poz.1737) zarządzam, co następuje:

$1.

Ustalam hatmonogram oÍaz szczegőłowe terminy dokonľvania czynności w postępowaniu

ľekrutacyjnym w przeđszkolach, oddział.ach pľzedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonychprzez Miasto Łuków na ľok szkolny 202112022:

Lp. Rodzaj crynności
Teľmin

w postępowaniu
ľekľutacvinvm

Teľmĺn
w postępowanĺu
uzupełniaiacym

I ZłoŻęnię wniosku o przyjęcie do
przedszkola, oddziafu przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kĺyteľíów branych pod uwagę
w postępowaniu rękrutacyinym

od 01.03.2021 r
do 15,03.2021 r

od 0l .04.2021 r
do 14.04.2021 r

2 Weryťrkacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do pľzedszkola lub
innej formy wychowania pľzedszkolnego
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandy đata warunków
lub kĺyteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacvinvm

od 16.03.2021 r
do 19,03.2021r

đo 15.04.2021r

3 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję ľekrutacyjną listy kandydatów
zakwaliťrkowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

22.03.2021r 16.04.2021r

4 Potwierdzeni e przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

od23.03.2021r.
do 30.03.2021 r.

od 19.04.2021 r
do 23.04.2021 r

5 Podanię do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2021r 26.04.2021r,



s2.

Wykonanie zaruąďzeria powieľza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych,

w których funkcjonuj ą oddziały przedszkolne, đla których organem ptowaďzącym jest Miasto

Łuków.

s3.

Zaruądzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Miasta

ľtĄt)

Snolarz


