
Zarzadzenie Nr 9831 2021
P.ezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie: okreslenia termin6w przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupe.lniajqcego na rok szkolny 202112022, w tym terminow skladania dokument6w
do klas Vll dwujgzycznych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych ptzez
Gming Zawiercie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym
(t. j. Dz. U z 2020 t. poz.713 z p62n. zm.') oraz atl.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oswiatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.910 z p62n. zm.)

-zanzqdzam-

s1
Ustala siQ nastepujqce terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postQpowania
uzupelniajqcego na rok szkolny 20211202?, w tym terminy sktadania dokument6w do klas Vll
dwujQzycznych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin? Zawiercie:

s2
wykonanie zarzqdzenia powierza si? dyrektorom szk6l podstawowych prowadzonych przez Gmrnq
Zawiercie.

Lp. Rodzaj czynnosci
Termin

w postQpowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postepowaniu
uzupefniaiacym

1

Skladanie wniosk6w w szkotach
podstawowych o pzyjecie do klas Vll
dwuiezycznych

Od 22 lutego
do 5 marca 2021 r

Od 6 kwietnia
do 9 kwietnia 2021 r

Przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji jQzykowych dla kandydat6w
ubiegajAcych siQ o przyjQcie do oddzialu
owuJezycznego

Od 8 marca
do 10 marca 2021 r.

Od 12 kwietnia
do 13 kwietnia 202 1 r

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisjQ rekrutacyjnq listy kandydat6w,
kt6zy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu predvspozvcii iezvkowvch

11 marca 2021 r. 14 kwietnia 2021 r

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjnE
wniosk6w o pzyjqcie do szkoly onz
dokument6w potwierdzajacych spelnienie
warunkow lub kryteri6w branych pod uwage
w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym
podjQcie czynnosci, o kt6rych mowa w art.
'150 ust. 7 ustawv - Prawo oswiatowe

12 marca 2021 15 kwietnia 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomo6ci przez
komisje rekrutacyjna listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych do oddzialu
dwujQzycznego

15 marca 2021 t. 16 kwietnia 2020 r

6.
Zlozenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
do oddzialu dwujgzycznego w szkole, do
ktorej zostalo zakwalifikowane

Od 16 do 19
marca 202'l t.

Od 19 do 20 kwietnia
2021 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisje rekrutacyjnq listy kandydat6w
pzyjetych i kandydat6w nieprzyjetych do
oddzaalu dwuiezycznego

22 marca 2021 r 21 kwielnia 2021 r
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s3
Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje do czasu zakolczenia postepowania

Prg.zY{enl Mrasta

Lukasy'Konarski

+t-i,r

$prarvri;nno ffi'r\"^
fr-, r'rrr.i li tffrcw rt1"m

tlin tt'xtit lli,ilftt h B c re ndovt icz


