
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów Warszawy prowadzonej przez Miasto Podkowa Leśna 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz 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 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 
do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy prowadzonej przez Miasto Podkowa Leśna określone 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto 
Podkowa Leśna. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta Podkowa 
Leśna 

 
 

Artur Tusiński 
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Załącznik do zarządzenia Nr 13/2021 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,  

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WARSZAWY PROWADZONEJ PRZEZ 

MIASTO PODKOWA LEŚNA 

Lp. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym/ 
uzupełniającym 

1.  Składanie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie kandydatów do klas 
ogólnodostępnych w szkole podstawowej dla uczniów z obwodu 
(zgłoszenie) i spoza obwodu (wniosek) 
 
Rodzice kandydatów spoza obwodu przedstawiają dokumenty 
potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 
 
Zgłoszenie/wniosek mogą zostać pobrane ze strony szkoły 
www.podkowa-szkola.pl/rekrutacja 

1 marca – 31 marca 2021 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i 
wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych w 
szkole podstawowej z obwodu i spoza obwodu wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
wymienionych w art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

1  – 9 kwietnia 2021 r. 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

12 – 14 kwietnia 2021 r. 

6. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w 
postaci pisemnych oświadczeń 

15 kwietnia –  30 kwietnia 2021 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

4 maja 2021 r. – godz. 15.00 

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA 5 maja – 28 maja 2021 r. 
8. Możliwość składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do szkoły 
do 7 dni od daty podania do 
publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych 

9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
dziecka 

do 5 dni od daty złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia dziecka do przedszkola 

10. Złożenie do dyrektora odwołania do rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy 
przyjęcia dziecka 

do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia dziecka 

do 7 dni od daty złożenia do 
dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

12. Skargi do sadu administracyjnego  
 POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA WOLNE 31 maja – 21 czerwca 2021 r. 
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MIEJSCA W SZKOLE 
13. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym 

31 maja – 14 czerwca 2021 r.  

14. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w 
postępowaniu uzupełniającym oraz wykonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
wymienionych w art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 

14 – 21 czerwca 2021 r.  

15.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 
w postępowaniu uzupełniającym 

21 czerwca 2021 r. 
godzina 15.00 

16. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w 
postaci pisemnych oświadczeń w postępowaniu uzupełniającym 

22 czerwca – 24 czerwca 2021 r. 

17. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

24 czerwca 2021 r. 
godzina 15.00 

 
 
   

Burmistrz Miasta Podkowa 
Leśna 

 
 

Artur Tusiński 
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