
SP2.021.7.2021 
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 

 
Dyrektora Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu 

 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
 
 

w sprawie wprowadzenia terminarza postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy  

w Ustroniu na rok szkolny 2021/2022 
 
 

Działając na podstawie  
 

1. Art. 154 ust. 1 pkt 1  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910.); 

2. Zarządzenia nr 22/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie 

ustalenia na rok 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Ustroń. 

 

 

 
Zarządzam 

 
§ 1 

 
Wprowadzenie do stosowania terminarza  postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu. 

 
§ 2 

 
Terminarz, o którym mowa w § 1  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2021 r. 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 7/2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu 

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu 

 na rok szkolny 2021/2022 

1. Składanie przez rodziców wniosków do rekrutacji:  

22.02.2021 r. – 05.03.2021 r. 

2. Weryfikowanie przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków:  

08.03.2021 r. – 10.03.2021 r. 

3. Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych 

 i niezakwalifikowanych: 19.03.2021 r. do godz. 1400 

4. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły w postaci pisemnego 

oświadczenia:  

22.03.2021 r. – 25.03.2021 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:  

26.03.2021 r. - do godz. 1400 

6. Składanie przez rodziców wniosków do rekrutacji uzupełniającej:  

19.04.2021 r. – 26.04.2021 r. 

7. Weryfikowanie przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków do rekrutacji 

uzupełniającej: 27.04.2021 r. – 29.04.2021 r. 

8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych z rekrutacji uzupełniającej: 05.05.2021 r. do godz. 1400 

9. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły:  

06.05.2021 r. – 10.05.2021 r. 

10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:  

11.05.2021 r. - do godz. 1400 

11. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów z podziałem do poszczególnych klas:    

14.06.2021 r. do godz. 1400. 

12. Spotkanie wychowawczyń z rodzicami uczniów przyjętych do szkoły:   

21.06.2021 r. godz. 1700. 
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