
WÓJT GMINY KŁODZKO 

Zarządzenie Nr 662/2021 

Wójta Gminy Kłodzko 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kłodzko 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

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

§ 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kłodzko. 

2. Terminy zawiązane z rekrutacją do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

3. Terminy związane z rekrutacją do klas I szkół podstawowych, o których mowa w ust. 1, 

określa załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Kłodzko. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Wójta 

/ - / Urszula Panterałka 

Zastępca Wójta 



WÓJT GMINY KŁODZKO  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 662/2021 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko 

 w dniach 8 lutego – 19 lutego 2021 r. rodzice składają deklarację o kontynuacji wychowania 

przedszkolnego w tym przedszkolu ( oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ) w roku 

szkolnym 2021/2022 

terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 w dniach 1 – 24 marca 2021 r. – rodzice składają wnioski o przyjęcie do przedszkola 

( oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ) pierwszego wyboru, 

 do dnia 31 marca 2021 r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej – weryfikacja przez komisję 

wniosków, w tym wystąpienie o dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach 

dołączanych do wniosków, 

 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

 do dnia 23 kwietnia 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, 

 do dnia 30 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych tj. najpóźniej do dnia 7 maja 2021 r. – przyjmowanie wniosków 

do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, 

 w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o uzasadnienie tj. najpóźniej do dnia 

12 maja 2021 r. – sporządzenie uzasadnienia, 

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia tj. najpóźniej do dnia 19 maja 2021 r. – 

wnoszenie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej, 

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania tj. najpóźniej do dnia 26 maja 2021 r. – 

rozpatrywanie odwołań przez dyrektora,  

 do dnia 15 maja 2021 r. poinformowanie Wójta Gminy Kłodzko o wynikach postępowania 

rekrutacyjnego, w tym o przypadkach nieprzyjęcia kandydatów do przedszkola, którym Gmina 

ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, 



 do dnia 2 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Kłodzko pisemnie wskazuje rodzicom kandydatów 

nieprzyjętych, którym Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania 

przedszkolnego, inne przedszkole, które może dziecko przyjąć. 

terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

 w dniach 7 - 11 czerwca 2021 r. – rodzice składają wnioski o przyjęcie do przedszkola 

( oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ), 

 dnia 14 czerwca 2021 r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej – weryfikacja przez komisję 

wniosków, w tym wystąpienie o dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach 

dołączanych do wniosków, 

 28 czerwca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

 do dnia 30 czerwca 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, 

 do dnia 30 lipca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych tj. najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2021 r. – przyjmowanie wniosków 

do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, 

 w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o uzasadnienie tj. najpóźniej do dnia 

11 sierpnia 2021 r. – sporządzenie uzasadnienia, 

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia tj. najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2021 r.– 

wnoszenie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej, 

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania tj. najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2021 r. – 

rozpatrywanie odwołań przez dyrektora. 

z up. Wójta 

/ - / Urszula Panterałka 

Zastępca Wójta 



WÓJT GMINY KŁODZKO 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 662/2021 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko 

terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 w dniach 1 – 31 marca 2021 r. – rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci obwodowych / 

złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, 

 w dniach 1 – 23 kwietnia 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 do dnia 26 kwietnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

 do dnia 30 kwietnia 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, 

 do dnia 7 maja 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych tj. najpóźniej do dnia 14 maja 2021 r. - przyjmowanie wniosków 

do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, 

 w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o uzasadnienie tj. najpóźniej do dnia 

19 maja 2021 r. – sporządzenie uzasadnienia, 

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia tj. najpóźniej do dnia 26 maja 2021 r. – 

wnoszenie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej, 

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania tj. najpóźniej do dnia 2 czerwca 2021 r. – 

rozpatrywanie odwołań przez dyrektora. 



terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

 w dniach 7 - 11 czerwca 2021 r. – złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 w dniach 14 – 18 czerwca 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 do dnia 21 czerwca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

 do dnia 25 czerwca 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia, 

 do dnia 28 czerwca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych tj. najpóźniej do dnia 5 lipca 2021 r. - przyjmowanie wniosków 

do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, 

 w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o uzasadnienie tj. najpóźniej do dnia 

12 lipca 2021 r. –  sporządzenie uzasadnienia, 

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia tj. najpóźniej do dnia 19 lipca 2021 r. – 

wnoszenie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej, 

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania tj. najpóźniej do dnia 26 lipca 2021 r. – 

rozpatrywanie odwołań przez dyrektora. 

z up. Wójta 

/ - / Urszula Panterałka 

Zastępca Wójta 


