
ZARZĄDZENIE Nr 8/2021  

Wójta Gminy Czosnów 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, przedszkoli niepublicznych, o 

których mowa  

w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz. U. z 2020 poz. 2029 ze zm.), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

szkół podstawowych, działających na terenie Gminy Czosnów na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Na podstawie art. 154 ust. l pkt 1) i ust. 3 oraz art 31 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.) w. zw. z 28g ust. 6 pkt. 3 ustawy o 

samorządzie gminnym zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Dyrektorzy przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 

2029 ze zm.) oraz szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Czosnów prowadzą 

rekrutację na rok szkolny 2021/2022 na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.) oraz zapisów niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do 

przedszkoli publicznych oraz przedszkoli niepublicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 ze 

zm.) funkcjonujących na terenie Gminy Czosnów na rok szkolny 2021/2022 określa załącznik nr 

1 do zarządzenia. 

§ 3. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Czosnów na 

rok szkolny 2021/2022 określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do 

publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Czosnów na rok szkolny 

2021/2022 określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Szkół 

Podstawowych, Przedszkoli Niepublicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 ze zm.) 

funkcjonujących na terenie Gminy Czosnów. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


