
ZARZ.-\DZENIE N .:24/2021 
BURMISTRZA GMINY SOCHOCIN 

z dnialGstycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia terminow przeprowadzania postftpowania rekrutacyjnego 
i post~powania uzupelniaj~cego, w tym terminow skJadania dokumentow na rok szkolny 
202112022 do publicznego przedszkola, oddzialow przedszkolnych w publicznych 
szkolach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkol podstawowych 

prowadzonych przez Miasto i Gmin~ Sochocin. 

Na podstawie art . 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<1dzie gminnym ( Oz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 154 ust.l pkt 1 w zwiqzku art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe ( Oz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarz<1dza si~, co 
nastypuje: 

§ 1. Ustala siy W zat<1czniku ill 1 do mmeJszego zarz<1dzenia terminy przeprowadzania 
postypowania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniaj:tcego. w tym terminy sktadania 
dokumentow na rok szkolny 202112022 do publicznego przedszkola. oddzialow 
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gmin~ 
Sochocin. 
§ 2. Ustala si~ w zaf<1czniku ill 2 do niniejszego zarz<1dzenia terminy przeprowadzania 
post~powania rekrutacyjnego i postypowania uzupelniaj<1cego. w tym terminy skladania 
dokumentow na rok szkolny 202 1/2022 do klas pierwszych publicznych szko-l podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminy Sochocin. 

§ 3 Wykonanie Zarzqdzenia powierza siy Oyrektorom przedszkola i szk6i podstawovvych 
prowadzonych przez Miasto i Gminy Sochocin. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Podpis osoby prawnej Urzydu . . ........ . ................ . ... . .. . 




Zat"lcznik nr 1 
do Zarzqdzenia nr 24 /2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Terminy przeprowadzania postepowania 
rekrutacyjnego oraz post~powaniu uzupelniaj~cego, w tym terminy 

dokumentow do pubUcznego przedszkola i oddzial6w przedszkoInych w 

wniosku 0 przyjt;cie do 
LI..cUCClL1'l,vu... lub oddzialu przedszkolnego 

w podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzaj'lcymi 
spetnianie przez kandydata warunkow lub 
kryteriow branych pod uwagt; w 
postt;powaruu rekrutacyjnym 

komisjy 
o przyjt;cie do przedszkola 

przedszkolnego w szkole 
i dokwnentow 

3. . Podanie do publicznej wiadomosci 
komisjt; rekrutacyjn'llisty kandydatow 

~~"Aj., i kandydatow 

r. 

godz.lS.00 

26.04.2021 r. 
do godz. 15.00 

14.04.-15.04.2021 r. 

19.04.2021r. 



Zat«lcznik nr 2 
do Zarz<tdzenia nr 24 /2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Terminy przeprowadzania post~powania 


rekrutacyjnego oraz post~powaniu uzupemiajl'lcego, w tym terminy skladania 

dokumentow do pierwszych klas publicznych szkol podstawowych 

L.p. 

II. 

2. 

3. 

Czynnosc 

L.1VLC;JllC; wniosku 0 przyjycie do kJasy 
szkoly podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzajqcymi 
warunk6w lub 

- 15.04.2021 
do godz. 15.00 

21.04.-22.04.2021 r. 

23.04.2021 r. 

29.04.2021 
1 

05.05.-07.05.2021 
do godz. 15.00 

10.05.-11.05.2021 

14.05.2021 r. 
do godz.. ] 5.00 


