
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 25 stycznia 2021 r. 
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym 

do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lwówek, na rok szkolny 2021/2022 
 

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające 

1. 
Zgłoszenie dyrektorowi szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów, 

dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły. 
od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r. ---------------- 

2. 

Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy I dziecka 

zamieszkującego poza obwodem tej szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 29.03.2021 r. do 16.04.2021 r. od 21.06.2021 r. do 25.06.2021 r. 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I 

szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo 

oświatowe 

od 19.04.2021 r. do 04.05.2021 r. od 28.06.2021 r. do 09.07.2021 r. 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
05.05.2021 r. 12.07.2021 r. 

5. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata uczestniczącego w postępowaniu 

rekrutacyjnym (tzn. zamieszkującego poza obwodem tej szkoły), woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

od 06.05.2021 r. do 13.05.2021 r. od 13.07.2021 r. do 19.07.2021 r. 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
14.05.2021 r. 20.07.2021 r. 

7. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy I szkoły podstawowej 
do 21.05.2021 r. do 23.07.2021 r. 

8. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do klasy I szkoły podstawowej  i przekazanie ja rodzicowi 

w terminie 5 dni od otrzymania 

przez komisję wniosku, o którym 

mowa w pkt 7 

w terminie 5 dni od otrzymania 

przez komisję wniosku, o którym 

mowa w pkt 7 

9. 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia 

w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia 

10. 

Ostateczna weryfikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej i podanie jej do publicznej 

wiadomości 

14.06.2021 r. 16.08.2021 r. 

 


