
Zmiany zasad i terminów rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych,  punktów przedszkolnych

i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin 
na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie Zarządzenia Nr 1016/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 14 stycznia 2021 r.  
w  sprawie  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania
uzupełniającego  do  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  innych
form wychowania  przedszkolnego   i  do  klas  I  publicznych  ośmioletnich  szkół  podstawowych
Gminy  Lubin  na  rok  szkolny  2021/2022,  zmienionego  Zarządzeniem  Nr  1029/2021  Wójta
Gminy Lubin z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia
Nr  1016/2021  Wójta  Gminy  Lubin  z  dnia  14  stycznia  2021  r.  w  sprawie  terminów
przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania
przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok
szkolny 2021/2022 informuje się, że :

1) zmianie ulega termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez
rodziców  dzieci  kontynuującej  edukację  w  dotychczasowym  przedszkolu  z  „w  terminie  
do 29 stycznia 2021 r.” na „w terminie do 28 lutego 2021 r.”

2) zmianie ulega harmonogram rekrutacji do przedszkoli na wolne miejsca i otrzymuje nowe
brzmienie:
- składanie przez rodziców  Wniosków  o przyjęcie do  wybranego publicznego przedszkola wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) nabór wniosków 
od 9 marca do 19 marca 2021 r.
-  publikacja  list  kandydatów  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  do  przedszkola  
do 26 marca 2021 r.
- potwierdzenie  przez  rodziców  woli  przyjęcia kandydata  do  przedszkola  (złożenie  pisemnego
oświadczenia) do 2 kwietnia 2021 r.
- publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola do 9 kwietnia 2021 r.

rekrutacja  uzupełniająca   (w przypadku wolnych miejsc)  
- składanie  przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola
-  od  6  maja  do  4  czerwca  2021  r. -  złożenie  wniosku  o  przyjęcie  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi  spełnianie  przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym
-  do 14 czerwca 2021 r.   -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
-  do  18  czerwca  2021  r.  -  potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia  w  postaci
pisemnego oświadczenia
-  do 22 czerwca 2021 r.  -  podanie do publicznej  wiadomości  przez komisję  rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku kiedy dany termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

Pozostałe  zasady  i  terminy  rekrutacji  do  przedszkoli  publicznych,  oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  punktach  przedszkolnych  i  do  klas  I  publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2021/2022 pozostają bez zmian.
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