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ZARZADZENIENR
PREZYDEN A IASTA GLI I_CE

z dnia

w sprawie okreélenia terminow przeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego
oraz postepowania uzupe’miaja_cego, w tym terminéw sklradania dokumentéw, na rok
szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddzialrow przedszkolnych w publicznych
szkolrach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z péin. zm.), art. 154 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oéwiatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z péin. zm.),

zarzqdza sieg, co nastepujez

§ 1. Okreéla siQ terminy przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjnego oraz postqpowania
uzupemiajqcego, w tym terminy sk+adania dokumentéw, na rok szkolny 2020/2021
do publicznych przedszkoli i oddzialréw przedszkolnych w publicznych szko%ach
podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice, zgodnie z za+qcznikiem do niniejszego
zarzqdzenia.

§ 2. Kryteria lokalne brane pod uwagq: w postqpowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
uzupemiajqcym do publicznych przedszkoli i oddziaiéw przedszkolnych w publicznych
szkolrach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbedne
do potwierdzenia spemienia tych kryteriéw, a takie liczbq punktéw moiliwych
do uzyskania za poszczegélne kryteria okreéla uchwa’ra nr XXIV/609/2017
Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku w sprawie okreélenia kryteriow naboru
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postgpowania
rekrutacyjnego oraz dokumentéw niezbednych do potwierdzania tych kryteriéw
https:1/bip.g|iwice.euL0rawo lokalne/uchwaly rady miasta,12452,1

§ 5. Wykonanie zarzqdzenia powierza siq dyrektorom przedszkoli, szké+ podstawowych
oraz zesp0%éw, w skiad ktorych wchodzi przedszkole lub szko%a podstawowa z oddzia%ami
przedszkolnymi.
§ 6. Nadzor nad wykonaniem zarzqdzenia obejmuje osobiécie.
§ 7. Zarzqdzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zaiqcznik do Zarzqdzenia nr ’/37'/6/Z0
Prezydenl Mias a,Gliwice
z dnia

Terminy przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjnego oraz postqpowania
uzupelniajqcego, w tym terminy skladania dokumentéw, na rok szkolny

2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziaiéw przedszkolnych
w publicznych szkolach podstawowych
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Zioienie wniosku o przyjecie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzajqcymi speinianie przez 12.03.2020 r. 26.03.2020 r.
kandydata warunkéw lub kryteriéw branych pod uwagq w (godz. 9.00) (godz.15.00)
postepowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjnq wnioskow
o przyjqcie do przedszkola i dokumentow potwierdzajqcych
speinianie przez kandydata warunkéw iub kryteriow 27.03.2020 r. 10.04.2020 r.
branych pod uwagq
w postqpowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomoéci przez komisjcg
rekrutacyjna_ listy kandydatéw zakwalifikowanych
i kandydatow niezakwalifikowanych.

16.04.2020 r.
(godz. 9.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjqcia w 16.04.2020 r. 24.04.2020 r.
postaci pisemnego oéwiadczenia. (godz. 9.00) (godz.15.00)
Podanie do publicznej wiadomoéci przez komisje
rekrutacyjnq listy kandydatow przyjqtych 28-04-2020 "-
i kandydatéw nieprzyjotych. (9°dZ-9-00)
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Zioienie wniosku o przyjqcie do przedszkola wraz z
dokumentami potwierdzajqcymi speinianie przez 29.07.2020 r. 3.08.2020 r.
kandydata warunkéw lub kryteriow branych pod uwagq w (godz. 9.00) (godz.15.00)
postqpowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjnq wnioskéw 0
przyjecie do przedszkola i dokumentow potwierdzajqcych
speinianie przez kandydata warunkéw lub kryteriow
branych pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym.

05.08.2020 r. 19.08.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomoéci przez komisjq
rekrutacyjnq listy kandydatéw zakwalifikowanych i
kandydatéw niezakwalifikowanych.

21.08.2020 r.
(godz. 9.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjecia 21.08.2020 r. 28.08.2020r.
w postaci pisemnego oéwiadczenia. (godz. 9.00) (godz.15.00)

31.08.2020
(godz.9.00)

Podanie do publicznej wiadomoéci przez komisjq
rekrutacyjnq listy kandydatow przyjq-tych i kandydatow
nieprzyjetych.
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