ZARZĄDZENIE NR 17/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz.713, 1378) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378; z 2021 r, poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się na rok szkolny 2021/2022 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zespołu przedszkolnego, szkoły
podstawowej i dyrektorom zespołów szkolno - przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę - Miasto
Tomaszów Mazowiecki.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego
Marcin Witko
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Załącznik do zarządzenia Nr 17/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15 stycznia 2021 r.
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ - MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

Lp.
1

2
3

4

Czynności rekrutacyjne
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór oferty
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie
rekrutacji
Możliwość elektronicznego wypełnienia deklaracji o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w systemie
Nabór
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w przedszkolu.
Wypełnioną w Internecie i wydrukowaną deklarację składa
rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do tego samego
przedszkola
Rejestracja deklaracji w systemie Nabór przez dyrektorów
zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego

5

Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych
przedszkolach

6

Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie
do przedszkola* w systemie Nabór
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola * wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Wydrukowany wniosek składa rodzic w przedszkolu *
pierwszego wyboru
Rejestracja wniosków w systemie Nabór przez dyrektorów
zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego

7

8
9

10

11
12
13

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości
list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do
przedszkola *, do którego zostało zakwalifikowane,
w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne
list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 1 marca 2021 r.

-

od 1 marca 2021 r.
do 8 marca 2021 r.
od 1 marca 2021 r.
do 8 marca 2021 r.
do godz.16.00
od 1 marca 2021 r.
do 9 marca 2021 r.
do godz.12.00

-

-

12 marca 2021 r.
od 15 marca 2021 r.
do 26 marca 2021 r.

od 22 kwietnia 2021 r.
do 29 kwietnia 2021 r.

od 15 marca 2021 r.
do 26 marca 2021 r.
do godz.16.00

od 22 kwietnia 2021 r.
do 29 kwietnia 2021 r.
do godz.16.00

od 15 marca 2021 r.
do 31 marca 2021 r.
do godz.12.00

od 22 kwietnia 2021 r.
do 30 kwietnia 2021 r.
do godz.12.00

od 1 kwietnia 2021 r.
do 7 kwietnia 2021 r.

od 4 maja 2021 r.
do 5 maja 2021 r.

8 kwietnia 2021 r.
do godz.14.00
od 8 kwietnia 2021 r.
do 15 kwietnia 2021 r.
do godz.16.00
19 kwietnia 2021 r.
do godz.12.00
od 20 kwietnia 2021 r.

6 maja 2021 r.
do godz.14.00
od 6 maja 2021 r.
do 11 maja 2021 r.
do godz.16.00
12 maja 2021 r.
do godz.12.00
od 13 maja 2021 r.

*dotyczy także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
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