Z A R Z Ą D Z E N I E NR OR 0050.4.2021
Wójta Gminy Izbicko
z dnia 07 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok
szkolny 2021/2022 dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
2020 poz. 713), art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póz. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także
terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2021/2022 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych dla których Gmina Izbicko jest
organem prowadzącym.

§3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie
internetowej Urzędu Gminy Izbicko oraz na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych szkół
podstawowych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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