
ZARZĄDZENIE NR 762/2020 
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,              
w tym terminów składania dokumentów  na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, 
poz. 713 z późn.zm.), art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.),   zarządzam co następuje: 

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.  

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych  szkół  podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wałbrzych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Postępowania rekrutacyjne i postępowania uzupełniające do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzi 
się  w formie elektronicznej.  

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Biura Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 762/2020 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniajacego , w tym 
terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych 

l.p. Czynność  Postępowanie 
rekrutacyjne  

Postępowanie 
uzupełniające  

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 
lub oddziału przedszkonego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata  warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

01-03-2021 r.  
od godziny 00:00 
do 14-03-2021r.  
do godz. 23:59 

14-04-2021 r.  
od godziny 10:00 
do 28-04-2021r.  
do godz. 23:59 

2 Weryfikacja wniosków o przyjęcia do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej i dokumentów 
potwierdzajacych spełnianie przez kandydata 
warunków i kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym  

15-03-2021 r.  
od godziny 00:00 
do 23-03-2021 r.  
do godz. 23:59 

29-04-2021 r.  
od godziny 00:00 
do 06-05-2021 r.  
do godz. 10:00 

3 Podanie do publicznej wiadomości  listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. Potwierdzanie woli 
przyjęcia do przedszkola. 

29-03-2021 r.  
od godziny 16:00 
do 06-04-2021 r.  
do godz. 14:00 

06-05-2021 r.  
od godziny 10:00 
do 10-05-2021 r.  
do godz. 14:00 

4 Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

06-04-2021 r.  
od godziny 14:00 
do 14-04-2021 r.  
do godz. 10:00 

10-05-2021 r.  
od godziny 14:00 
do 18-05-2021 r.  
do godz. 00:00 

Id: 57EE6650-D66E-4DCB-9448-9E7411DA8BC8. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 762/2020 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych 

l.p. Czynność  Postępowanie 
rekrutacyjne  

Postępowanie 
uzupełniające  

1 Wprowadzenie wniosków przez rodziców do 
systemu, potwierdzania wniosków przez 
szkoły 

09-03-2021 r.  
od godziny 00:00 
do 23-03-2021r.  
do godz. 23:59 

26-04-2021 r.  
od godziny 16:00 
do 05-05-2021 r.  
do godz. 10:00 

2 Weryfikacja i potwierdzanie wniosków przez 
szkoły  

24-03-2021 r.  
od godziny 00:00 
do 06-04-2021r.  
do godz. 00:00 

05-05-2021 r.  
od godziny 10:00 
do 10-05-2021 r.  
do godz. 12:00 

3 Podanie do publicznej wiadomości  listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. Potwierdzenie woli 
przyjęcia do szkoły podstawowej  

14-04-2021 r.  
od godziny 15:00 
do 23-04-2021 r.  
do godz. 14:00 

10-05-2021 r.  
od godziny 14:00 
do 17-05-2021 r.  
do godz. 14:00 

4 Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych  

23-04-2021r.  
od godziny 14:00 
do 26-04-2021 r.  
do godz. 16:00 

17-05-2021 r.  
od godziny 14:00 
do 31-08-2021 r.  
do godz. 23:59 
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