
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziału przedszkolnego w

szkole podstawowej i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Orla

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz. 4) oraz § 29 ust. 2 pkt 2 lit.
b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orla stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr
4/2015  Wójta  Gminy  Orla  z  dnia  30  stycznia  2015  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Gminy  Orla,  z  uwzględnieniem  późniejszych  zmian  zarządzam,  co
następuje:

§ 1.  1.  Określa  się  terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i
do pierwszej klasy szkoły podstawowej,  dla  których organem prowadzącym jest  Gmina Orla,
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

2. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/do pierwszej
klasy szkoły podstawowej można składać w Sekretariacie  Szkoły Podstawowej w Orli,  drogą
pocztową, bądź też elektronicznie na:  orla_szkola@op.pl.

§  2.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej  z  dodatkowym
nauczaniem języka białoruskiego w Orli. 

§  3. Zarządzenie  ogłasza  się  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Orla,
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Orla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/

mgr Leon Pawluczuk

mailto:orla_szkola@op.pl


Załącznik 
do Zarządzenia Nr 4/2021 
Wójta Gminy Orla 
z dnia 22 stycznia 2021 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
rok szkolny 2021/2022 do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do pierwszej klasy

szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orla

Wójt
/-/

                                                                                    mgr Leon Pawluczuk

Termin Termin
l.p. Czynności rekrutacyjne w postępowaniu w postępowaniu

rekrutacyjnym uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej/do

pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

do 31.03.2021 r. do 30.04.2021 r.

2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do  oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej/ do
pierwszej klasy szkoły podstawowej, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w

art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. - Prawo oświatowe 

do 16.04.2021 r. do 14.05.2021 r.

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 21.04.2021 r. do 21.05.2021 r.


