
ilobek Gminny w Mrowli
36-054 Mrowla 74
tel. 503 40 77 23

Zlobek Gminny w Mrowli
Za1'lcznik Nr 1 do Zarz'ldzenia Nr 1.2020/2021

Dyrcktora Zlobka Gminncgo w Mrowli

HARMONOGRAM POSTIlPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 oraz 2021/2022

Lp. Data

post~powania Tok post~powaniarekrutaeyjnego

rekrutaeyjnego

2. Od 8 marca do 17 marea Wnioski 0 przyj~cie wraz z wymaganymi zalqcznikami moina skladac:
2021 r. 1. Osobiscie w sekretariacie Szkoly Podstawowej Nr 1 w Mrowli od dnia 8 marca do

17 marca 2021 r. do godz. 15.00.
2. Za posrednictwem poczty na adres: Szkola Podstawowa Nr 1, 36-054 Meowla 51.

Decyduje data wplywu do sekretariatu.
3. Za posrednietwem:

poezty elektronicznej na adres e-mail: j.ostrowski@swilcza.com.pl
. na skrzynk~podawcz'l Urz~du Gminy Swilcza - w terminie do 17 marea

2021 r. do godz. 15.00.
W tym wypadku dokumenty powinny bye w formacie pdf opatrzone podpisem
tradyeyjnym (seany dokument6w) lub opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronieznvm alba profilem zaufanvm na platformie ePUAP.

3. 18 marea 2021 r. Powolanie Komisji Rekrutacyjnej.

4. Od 18 marea 2021 r. Weryfikacja przez Komisj~Rekrutaeyjn'l wniosk6w oraz dokllment6w potwierdzaj'leych

spetnianie kryteri6w 0 przyj~cie dziecka do Zlobka.

5. 18marca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomosci Iisty dzieci zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych do przyj~cia do zlobka na stronie internetowej.

Uwaga: ZakwaliJikowanie nie jestjednoznaczne z przyjfciem do Zlobka.

6. Od 19 marea 2021 r. do Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyj~cia w postaci pisemnego oswiadczenia.

22 marea 2021 r.

7. 23 marea 2021 r. Ogloszenie Iisty dzieci przyj~tych do Zlobka Gminnego w Mrowli na stronie

internetowej. Ogloszenie listy dzieci nieprzyj~tych (listy rezerwowej).
do godz.12:00

8. Procedllra odwolawcza :

- w terminie 7 dni od dnia opublikowania Iisty dzieei przyj~tych i nie przyj~tych rodzic

maze wystqpic z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej 0 sporzqdzenie llzasadnienia

odmowy przyj~cia;

- w tenninie 7 dni od otrzymania lIzasadnienia rodzie moze wniese do Dyrektora Zlobka

odwolanie od rozstrzygni~eiakomisji rekrutaeyjnej.

- w terminie 14 dni od wniesienia odwolania wydanie deeyzji Dyrektora 0 przyj~eill lub

nie przyj~cill dziecka.

9. 20 kwietnia 2021 r. ZakOI1czenie rekrutacji.

0YREKT~OBKA

mgr Jatsz' Ostrowskt


