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z dnia
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z póżn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (D2. U. z 2018 r., poz. 996 z póżn. zm.),
zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa
się
terminy
przeprowadzenia
postępowania
rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok
szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice, zgodnie 2 załącznikiem
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych
do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609f2017
Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
https:Ĺ/bip.gIiwice.eu¿pyb/uchwaly/12452.odf.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych
oraz zespołów, w skład których wchodzi przedszkole lub szkola podstawowa 2 oddziałami
przedszkoinymi.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.
§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie:
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (D2. U. z 2018 r., poz. 996
z póżn. zm) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ípostępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych - określa do dnia 31 stycznia 2019 r. organ prowadzący publiczne
przedszkole / szkołę podstawową. Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia
jest uzasadnione.
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Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia
M

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny
2019/2020 do publicznych przedszkoli í oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych

od

Etap kontynuacji
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne

Z

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
l o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających
\` spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
l branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
l rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

11.03.2019 I".

od

do

12.03.2019 r.

26.03.2019 r.

(godz. 9.00)

(godz.1S.00)

27.03.2019 r. `

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
1 o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających Ÿ
l spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriow
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

(godz. 9.00)
16.04.2019 r'.

25.04.2019 r.

(godz. 9.00)

(godz.1S.00)

26.04.2019 r.
(godz.12.00)

._

od

l

(godz. 9.00)

(godz.1S.00)

05 08 2019

19 08 2019
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21.08.2019 r.
(godz. 9.00)
21.08.2019 r.
(godz. 9.00)

28.08.2019r.
(godz.1S.00)

30.08.2019
(godz.9.00)
“W
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29.07.2019 r. ` 2.08.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
W

"-"'‹'rrií-al;

do

"

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
Ê i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

10.04.2019 r.

16.04.2019 r.

y Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
l rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
* i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

do

4.03.2019 r.

0

1 Złożenie wniosku 0 przyjęcie do przedszkola wraz
* z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
, kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
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