
 

 

 

    
 
 

 Gmina Wińsko 

ul. Plac Wolności 2 

56-160 Wińsko 

woj. dolnośląskie 

Tel. 071 380 42 00 

Fax. 071 389 83 66 

NIP: 988-01-77-504 

REGON: 000542008 

Zarządzenie nr 387/2021 
Wójta Gminy Wińsko 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 
 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych                       

oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 

szkolny 2021/2022, dla których Gmina Wiosko jest organem prowadzący 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 

2021/2022 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych                 

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określa się w załączniku nr 2                           

do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i  przedszkola               

w Gminie Wiosko.  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Wójt Gminy Wiosko  

Jolanta Krysowata – Zielnica 

 

 

 



 

 

 

    
 
 

 Gmina Wińsko 

ul. Plac Wolności 2 

56-160 Wińsko 

woj. dolnośląskie 

Tel. 071 380 42 00 

Fax. 071 389 83 66 

NIP: 988-01-77-504 

REGON: 000542008 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 377/2021 

Wójta Gminy Wiosko 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 . 

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności 

 31.01.2021 r. 

 

 Podanie do publicznej wiadomości 

harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Rekrutacja 

01.03.2021 r. 

 

15.03.2021 r. 

 

1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 22.03.2021 r. 

 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej               i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 22.03.2021 r. 

 

1500 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych                  

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 

równoznaczne z przyjęciem do szkoły.  

22.03.2021 r. 26.03.2021 r. 

 

1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

 26.03.2021 r. 

 

1500 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 



 

 

 

    
 
 

 Gmina Wińsko 

ul. Plac Wolności 2 

56-160 Wińsko 

woj. dolnośląskie 

Tel. 071 380 42 00 

Fax. 071 389 83 66 

NIP: 988-01-77-504 

REGON: 000542008 

Rekrutacja – nabór uzupełniający  

31.05.2021 r. 04.06.2021 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 11.06.2021 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej            i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 11.06.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych   

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 

równoznaczne z przyjęciem do szkoły  

14.06.2021 r. 18.06.2021 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

 21.06.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

Procedura odwoławcza: 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpid do komisji rekrutacyjnej                    
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej 
szkoły podstawowej 
 
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata                
z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
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Rodzic kandydata może wnieśd do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 
Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,                 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej 
publicznej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
 
 

 Gmina Wińsko 

ul. Plac Wolności 2 

56-160 Wińsko 

woj. dolnośląskie 

Tel. 071 380 42 00 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 377/2021 

Wójta Gminy Wiosko 

 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych                 
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 

 

 
Od dnia 

 
Do dnia 

 
Do godz. 

 
Harmonogram czynności 

 31.01.2021r.  Podanie do publicznej wiadomości 
harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

01.02.2021 r. 19.02.2021 r. 1500 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez 
dziecko wychowania przedszkolnego w 
roku szkolnym 2021/2022 

Rekrutacja 

01.03.2021 r. 22.03.2021 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

23.03.2021 r. 26.03.2021r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola  
i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 29.03.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych                       
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do 
przedszkola.  

29.03.2021 r. 06.04.2021 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia. 

 07.04.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca ) 

4.05.2021 r. 11.05.2021 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
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kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

12.05.2021 r. 17.05.2021 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola  
i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 18.05.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych  
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do 
przedszkola.  

19.05.2021 r. 21.05.2021 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

 24.05.2021 r. 900 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 
Procedura odwoławcza: 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpid do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego 
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 
 
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z 
w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
Rodzic kandydata może wnieśd do dyrektora publicznego przedszkola/publicznej szkoły 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia. 
 
Dyrektor publicznego przedszkola/publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie 
dyrektora danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły służy skarga do sądu 
administracyjnego. 
 

 


