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w sprawie: ustalenia na rok szkolny 201912020 terminów przeprowadzęnia elektronicznego

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania

dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych

publicznych szkoł podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zory.

Napodstawie art.30 ust. 1 ustawy zdnta 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.
ż078 poz, 994 z poźn. zm.) w związku z art. 130 i I54 ustawy prawo oŚwiatowe

(tj.Dz.U.2018 poz, 996 zpoźn.zm.)

ZAF.ZĄDZAM

§ 1.

1. Ustala się na rok szkolny 201912020 terminy przeprowadzęnia elektronicznego

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy

składania dokumęntów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, dla których

organem prowadzącym jest Miasto Zory.

2. Harmonogram terminów, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załączntk nr 1

do Zarządzenta.

§2.

Ustala się na rok szkolny 201912020 terminy przeprowadzanta postępowania

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania

dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory.

Harmonogram terminów, o którym mowa w ust. 1 stanowi załączntk nr 2

do Zarządzenta,

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkoł podstawowych dla

których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory,

§4,

Zatządzente wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postępowaniu
uzunełniaiacvm

l
Potwierdzenie woli kontynuowanej
ptzez dziecko edukacj i przedszkolnej
w kolejnym roku szkolnym - rodzice
dziecka już uczęszczającego do
przedszkola składają deklaracje w
przedszkolu.

14.02 _21.02.2019 Brak

2 Złożęnte wniosku o przyjęcie do
przedszkola wTaz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przęz
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym (art. 149 ust. 1 ustawy
prawo oświatowe)

01.03 _ 15.03.2019 05,06 _ 12,06.2019

J Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola, dokumentów
potwierdzających spełnianie przęz
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, o których mowa
w ar1. 150 ustawv Drawo oświatowe

01.03 - 19.03.2019 07.06 - 12.06,2019

4 Podanie do publicznej wiadomości
przęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
(art. l57 ust. 2 ustawy prawo
oświatowe)

01.04.2019 19.06.2019

5 Potwierdzanie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

02.04. _ 08.04,2019 19.06 - ż4.06.2019

6 Podanie do publicznej wiadomości
przęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjęty ch i kandydatów
nieprzyjętych (art. 158 ustawy prawo
oświatowę)

r0.04.2019 26.06.2019
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Załączniknr 2
do Zarządzelia Prezydenta Miasta Zory
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Lp Rodzai czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin w
postępowaniu

uzunełniaiacvm
l Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy

pierwszej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków-
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (art.
149 ustawy prawo oświatowe)

01.04 -24.04.2019 29.05 - 07 .06.ż0l9

2 ZŁożęnie wniosku o przyjęcie do klasy I
szkoły podstawowej mistrzostwa
sportowego, oddziału sportowego w
szkole podstawowej ogólnodostępnej
lub oddziału mistrzostwa sportowego
w szkole podstawowej ogólnodostępnej
lub do klasy wyższej niZ I,

w przypadku gdy szkolenie w danym
sporcie rozpoczyna się w tej klasie
(aft. 137 ustawy prawo oświatowe)

01.04 * 12.04.2019 29.05 - 07,06.2019

J Przeprowadzenie prób sprawności
ftzycznej, o których mowa w art, l37
ust. 1 pkt 3 ustawy prawo oświatowe

15.04 - 19.04.2019 10.06 - 13.06.ż0l9

4 Podanie do publicznej wiadomości
ptzez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, ktoruy uzyskali
pozy,tywne wyniki prób sprawności
ftzycznei

25.04.2019 17.06.2019

5 Weryfi kacj a ptzez komi sj ę rekrutacyj ną
wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyinym

25.04 _30.04.2019 |8.06.2019

6 Podanie do publicznej wiadomości
ptzęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatow zakwalif]kowanych
i kandydatów niezakwalifi kowanych

l5.05.2019 ż1.06.2019

7 Potwierdzanie ptzez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci piselnnego
oświadczenia

15.05 _ 22.05.2019 24.06 -28.06.2019

8 Podanie do publicznej wiadomości
ptzęz komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

28.05.2019 03.07 .2019
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