
Z^RZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZORY

oR.0050. ...........{l,{.,.M!l9........
z DNIA ............ł1, .QL. AO.t.6.r..

w sprawie: ustalenia na rok szkolny 201612017 harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym orM w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałow
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzony ch przez Gminę Miej ską Żory .

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca i990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z2OI5,poz.1575zpozn,zm.)oraz § 14ust.2i5rozporządzeniaMEN zdnia 2listopada
2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniaj ącego (Dz. U z 20I 5 r., poz.I9 42,),

ZARZĄDZAl{

§1

l.Ustala się harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym otaz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 201612017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których olganem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory.

2, Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznikNr 1 do Zarządzenia.

§2

l.Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 201612017 do szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Żory.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznlkNr 2 do Zarządzenia.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory,

§4
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.



ZałącznlkNr l do ZarządzeniaPMZory
oR.0050. Ą.Ą!,.ral6
z ania..Xł.,.Q,.Ąolfu .

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy skladania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych pyzez Gminę Miejską Żory narok szkolny 201612017.

Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin w
postępowaniu

uzupełniaiącym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
wtaz z dokumentami potwierdzającymt
spełnianie przęz kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
oosteoowaniu rekrutacvi nvm

10.03 - 25.03.2016 09.05 _ 1,3,05.201,6

2 Weryfikacj a przęz komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub
do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie pIzez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przęz
Przewodni czącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art, 20t
ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

10.03 _ 3I.03.2016 09.05 -18.05.2016

3 Podanie do publicznej wiadomośct przez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

ż2.04.2016 01.06,2016

4 Potwierdze nie przez r odzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

22.04. - 02.05.2016 01.06 -06.06.2016

5 Podanie do publicznej wiadomośct przez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyj ętych

05.05.2016 08.06.2016



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia PM Zory
oR.0050. {ltl.Aila
z dn ia..łI.,.0. |,..&Ol Q t,

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniając€go, a także

terminy slaaaania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonYch

przezGminę Miejską Żory na rok szkolny 201612017,

Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacvinym

Termin w
postępowaniu

uzunełniaiącym

1 Złożenię wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej ogólnodostępnej wTaz z
dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub krYeriow branych pod uwagę w
nosteoowaniu rekrutacyi nym.

29,03 _22.04.20\6 27.05-08.0 6,2016

) Złożęnię wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej mistrzostwa sportowego
oTaz szkoły podstawowej
ogólnodostępnej z oddziałamt
sportowymi

29.03-I2,04.20I6 27.05-08.0 6,2016

3 Przeprowadzenie prób sprawności
ftzycznej, o których mowa w art.20h
ust.l pkt.3 ustawy o systemie oświaty
(klasy sportowe i mistrzostwa
soortowego)

|4 -I8.04.2016 09-I0.06.20I6

4 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
ktorzy uzyskali pozytywne wyniki prob

sprawności fizycznei

19.04.2016 13.06.20I6

5 prZeZ
o

Weryfikacja
wniosków

komisję rekrutacyjną
przyjęcie do klas

pierwszych lub do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i

dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriow branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przęz
Przewodni czącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. żOt

ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

25-28,04.2016 |4.06.2016

6 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisj ę rekrutacyj ną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

19,05.2016 30.06.20I6

7 Potwierdze nie przez rodzica kandydata
woli przyięcia w postaci pisemnego

20_24.05.2016 01-04.07.2016



oświadczenia
8 Podanie do publicznej wiadomości przez

komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

ż7.05.2016 08.08.2016

ł,


