
Zarządzenie Nr 3/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy 

z dnia 23 lutego 2021 roku 
 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy. 

 

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 23 oraz § 83 ust. 3, 13,15 i 15 Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy   

 
Zarządza się: 

§ 1 
 

Ustala się haromonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 

w roku szkolnym 2021/2022 do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy: 

Haromonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku 

szkolnym 2021/2022 do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy 

 

Lp. Czynności rekrutacyjne 
Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

(jeżeli szkoła nadal 

dysponuje wolnymi 

miejscami na świetlicy) 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do świetlicy   wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 01 marca 2021 r. 

do 19 marca 2021 r. 

(w godzinach 

 8.00 - 15.00) 

od 23 sierpnia 2021 r. 

do 03 września 2021 r. 

(w godzinach 

 8.00 - 15.00) 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do świetlicy 

i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 22 marca 2021 r. 

do 29 marca 2021 r. 

od 06 września 2021 r. 

do 07 września 2021 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 

świetlicy. 

30 marca 2021 r. 08 września 2021 r. 

4. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem     o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

świetlicy. 

do 7 dni od dnia podania 

do wiadomości listy 

kandydatów przyjętych 

i kandydatów 

nieprzyjętych. 

do 7 dni od dnia podania 

do wiadomości listy 

kandydatów przyjętych 

i kandydatów 

nieprzyjętych. 

5. Sporządzenie uzasadnienia zawierającego 

przyczyny odmowy przyjęcia (w tym najniższą 

do 5 dni od daty złożenia 

wniosku o sporządzenie 

do 5 dni od daty złożenia 

wniosku o sporządzenie 



liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, 

oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 

w postępowaniu rekrutacyjnym) przez komisję 

rekrutacyjną. 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

 

§ 2 
 

Zasady rekrutacji do świetlicy reguluje  Regulamin Rekrutacji do świetlicy szkolnej Szkoły 

Podstawowej nr 3  w Łęczycy stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Regulamin Rekrutacji do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy.  
 


