
     Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 19/2021/CUW  

Burmistrza Miasta Sandomierza 

z dnia 18 stycznia 2021 r.  

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS 

PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

08.02.2021 r. – 27.02.2021 r. Złożenie zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do 

szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę                          

w postępowaniu rekrutacyjnym 

1.03.2021 r. do godz. 12.00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowe dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

1.03.2021 r. do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych                                     

w postępowaniu  rekrutacyjnym. 

2.03.2021 r. – 5.03.2021 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

8.03.2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                                 

i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 9.03.2021 r. Procedura odwoławcza: 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem                                         

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

rodzic może wnieść do dyrektora 

przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej 

do szkół podstawowych dysponującymi wolnymi miejscami 

24.03.2021 r. – 26.03.2021 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę                        

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

29.03.2021 r. do godz. 14.00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowej     i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

29.03.2021 r. do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych                   

i kandydatów niezakwalifikowanych              w 

postępowaniu uzupełniającym.    



30-31.03.2021 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia 

1.04.2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                                

i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 

uzupełniającym. 

od 2.04.2021 r. do 31.08.2021 r. Procedura odwoławcza: 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie 

zostały przyjęte mogą: 

W terminie 7 dni od podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych     

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/ 

opiekun prawny może wystąpić do Komisji      

Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem                                           
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do szkoły; 

Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna              

w terminie 5 dni od dnia wystąpienia    z wnioskiem    

o uzasadnienie; 

Rodzic/opiekun prawny kandydata, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść 

do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma 

pisemna; 

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie         

7 dni od dnia otrzymania odwołania; 

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

 

 


