BURMIST Z MIASTA
TARNOWIE GORY
woj. ii ą skie

Zarządzenie Nr.
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

08, 81, 2021

z dnia ........................
w sprawie określenia terminów przeprowadzania post ępowania rekrutacyjnego i post ępowania
uzupełniaj ącego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry
na rok szkolny 2021/2022
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z pó źn. zm .) oraz art. 154 ust. 1 pkt I w zwi ązku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo o światowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z pó źn. zm .) i § 64 ust. 1 załącznika
nr 1 do Zarz ądzenia Nr 1074/2020 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.12.2020 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urz ędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
zarzędza:

Określić na rok szkolny 2021/2022 terminy przeprowadzania post ępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy sk ładania dokumentów do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadz ącym jest Gmina Tarnowskie Góry:

Lp.

2.

3.

4.

5.

Etap rekrutacji/czynno ść rodzica
złożenie wniosku o przyj ęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnienie przez
kandydata kryteriów branych pod uwag ę
w postępowaniu rekrutacyjnym
weryfikacja przez komisj ę rekrutacyjn ą
wniosków o przyj ęcie do przedszkola i
dokumentów potwierdzaj ących .
spełnienie przez kandydata kryteriów
branych pod uwag ę w postępowaniu
rekrutacyjnym
podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyj ęcia do przedszkola w postaci
pisemnego o świadczenia
podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyj ętych i kandydatów nieprzyj ętych

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniaj ącym

1 - 31 marca 2021 r.

20 —28 maja 2021 r.

do 9 kwietnia 2021 r.

do 4 czerwca 2021 r.

14 kwietnia 2021 r.

7 czerwca 2021 r.

do 21 kwietnia 2021 r.

do 11 czerwca 2021 r.

26 kwietnia 2021 r.

15 czerwca 2021 r.

*2
1. Wykonanie zarządzenia powierza si ę Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia oraz
dyrektorom przedszkoli i zespo łów szkolno-przedszkolnych.
2. Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia pełni Z-ca Burmistrza Miasta ds. Spo łecznych.
*3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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