
ZARZĄDZENIE NR VIII/223 /2021 

WÓJTA GMINY BARANÓW 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Gminnego Przedszkola w Baranowie i klas pierwszych 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie. 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z 

póżn. zm.) oraz art. 131 i art. 154 ust. 1 pkt 1  w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2019 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm) zarządza się, co następuje:   

§ 1 

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Gminnego Przedszkola w Baranowie, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Baranów. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2 

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Styczniowych w Baranowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Baranów.   

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie, 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Baranów. 

§ 4 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Baranów. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do ZARZĄDZENIE NR VIII/223 /2021 

z dnia 21  stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu  

czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2021/2022  

do Gminnego Przedszkola w Baranowie i klas pierwszych  

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 

 w Baranowie 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do Gminnego Przedszkola w Baranowie 

 na rok szkolny 2021/2022 

Termin Harmonogram czynności  

od dnia  do dnia 

 31.01.2021 r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

15. 02. 2021 r. 05. 02. 2021 r. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  

w roku szk. 2021/2022 

Rekrutacja 
15. 02. 2021 r. 05. 03. 2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do Gminnego Przedszkola  

w Baranowie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 

8. 03. 2021 r. 9. 03. 2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej. 

10. 03. 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. 

11. 03. 2021 r. 17. 03.2021 r. Składanie odwołań składanych do dyrektora ZSP w Baranowie  

od decyzji nieprzyjęcia dziecka do przedszkola. 

18. 03. 2021 r. 19. 03. 2021 r. Rozpatrzenie odwołań składanych do dyrektora ZSP w Baranowie  

od decyzji nieprzyjęcia dziecka do przedszkola. 

22. 03. 2021 r. Informacja do rodziców na temat rozpatrzenia odwołań składanych 

 do dyrektora ZSP w Baranowie. 

23. 03. 2021 r. 26. 03. 2021 r. Złożenie pisemnych oświadczeń przez rodziców / prawnych 

opiekunów, potwierdzających wolę zapisania dziecka do przedszkola. 

29. 03. 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola w Baranowie. 

30. 03. 2021 r. Przekazanie informacji do organu prowadzącego w zakresie: 

- wykazy dzieci nieprzyjętych do przedszkola, 

- liczby wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych. 

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca) 

04. 05. 2021 r. 12. 05. 2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do Gminnego Przedszkola  

w Baranowie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 

13. 05. 2021 r. 14. 05. 2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej. 

17. 05. 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. 

 



 

Załącznik nr 2 

do ZARZĄDZENIE NR VIII/223 /2021 

z dnia 21  stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu  

czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2021/2022  

do Gminnego Przedszkola w Baranowie i klas pierwszych  

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  

w Baranowie 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do klas pierwszych 

na rok szkolny 2021/2022 

 

Termin Harmonogram czynności  

od dnia do dnia 

 31.01.2021 r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Rekrutacja 

04. 05. 2021 r. 12. 05. 2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub 

kryteriów rekrutacyjnych. 

13. 05. 2021 r. 14. 05. 2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej – dokonanie analizy wniosków  

o przyjęcie do klasy pierwszej. 

17. 05. 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. 

18. 05.2021 r. 21. 05. 2021 r. Składanie odwołań do dyrektora ZSP w Baranowie od decyzji 

nieprzyjęcia dziecka do szkoły. 

24. 05. 2021 r. 10. 06. 2021 r. Rozpatrzenie odwołań składanych do dyrektora ZSP  

w Baranowie od decyzji nieprzyjęcia dziecka do szkoły. 

11. 06. 2021 r. Informacja do rodziców na temat rozpatrzenia odwołań 

składanych do dyrektora ZSP w Baranowie. 

23. 06. 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych  

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych w Baranowie. 

Rekrutacja – nabór uzupełniający na wolne miejsca w szkole 

16. 08. 2021 r. 20. 08. 2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły 

Podstawowej w Baranowie wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów 

rekrutacyjnych. 

23. 08. 2021 r. 24. 08. 2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej – dokonanie analizy wniosków  

o przyjęcie do klasy pierwszej. 

25. 08. 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych  

w naborze uzupełniającym. 

 

 



 

 

  


