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ZARZADZENIE NR
PREZYDENTA MIQSTA GLIWICE

z dnia "

w sprawie okreélenia terminéw przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz
postepowania uzupekniajqcego, w tym terminow sk%adania dokumentéw, na rok szkolny
2020/2021 do publicznych szké’r podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz
podania do publicznej wiadomoéci kryteriéw branych pod uwage w postepowaniu
rekrutacyjnym i postepowaniu uzupemiajqcym, dokumentow niezbednych do
potwierdzenia spemienia tych kryteriéw, a tak2e liczby punktow moiliwych do uzyskania
za poszczegélne kryteria dla kandydatow do klas I szko+ podstawowych zamieszkalych
poza obwodem szko%y.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j. z poin. 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 poin. zm.),

zarzqdza sie, co nastegpuje:

§ 1. Okreéla sie terminy przeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego oraz
postqpowania uzupe+niaja_cego, w tym terminy skiadania dokumentow, na rok szkolny
2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkolry podstawowej, dla kandydatéw
zamieszka%ych poza obwodem szko1y, zgodnie z za%qcznikiem nr 1 do niniejszego
zarza_dzenia.
§ 2. Kryteria brane pod uwage w postqpowaniu rekrutacyjnym i postqpowaniu
uzupelmiajqcym do klas I szko% podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice dla
kandydatéw 0 ktorych mowa w § 1 oraz dokumenty niezbedne do potwierdzenia
spemienia tych kryteriow, a takie liczb<-;- punktow moiliwych do uzyskania za
poszczegélne kryteria okreéla uchwa%a nr XXIV/610/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30
marca 2017 r. w sprawie okreélenia kryteriéw w postepowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szko’r podstawowych, ktorym ustalono obwod, dla kandydatow
zamieszka%ych poza obwodem szko%y https:1/bip.gIiwice.eu[pub/uchwaly/12453.pdf
§3.0kreéla sie terminy przeprowadzania post:-gpowania rekrutacyjnego oraz
postqpowania uzupemiajqcego, w tym terminy skéadania dokumentéw, na rok szkolny
2020/2021 do klas dwujqzycznych, zgodnie z za+a_cznikiem nr 2 do niniejszego
zarza_dzenia.
§ 4. Okreéla si<-3 terminy przeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego oraz
postepowania uzupemiajqcego, w tym terminy sk’radania dokumentéw, na rok szkolny
2020/2021 do klas sportowych zgodnie z za+qcznikiem nr 3 do niniejszego zarza_dzenia.
§ 5. Wykonanie zarza_dzenia powierza sic; dyrektorom szké’r podstawowych oraz zespo%ow
w sk%ad ktérych wchodzi szko+a podstawowa.
§ 6. Nadzér nad wykonaniem zarzqdzenia obejmujc-3 osobiécie.
§ 7. Zarzqdzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.
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TERMINY PQSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA UZUPELNIAJACEGO

Za%a_cznik qr 1
do Zarzqdzenia nr PM

Prezydenta Miasta Gliwice
2 dnia ...'l@1-.'Q.?.-.

A TAKZE TERMINY SKLADANIA DOKUMENTOW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOJ;
PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO GLIWICE, DLA KANDYDATOW

ZAMIESZKALYCH POZA OBWODEM SZKOLY

Lp. Rodzaj czynnoéci
Termin w

postqpowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postqpowaniu
uzupelniajqcym

Z1‘o2enie wniosku o przyjecie do
szkolry podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzajqcymi
spemianie przez kandydata warunkéw
lub kryteriow branych pod uwagq w
postgpowaniu rekrutacyjnym.

11.05.2020-
22.05.2020

do godziny 15.00

10.08.2020
19.08.2020

do godziny 15.00

Weryfikacja przez komisje;
rekrutacyjnq wnioskéw o przyjegcie do
szko+y podstawowej i dokumentéw
potwierdzajqcych speinianie przez
kandydata warunkow lub kryteriéw
branych pod uwagq w postopowaniu
rekrutacyjnym.

11.05.2020-
25.05.2020

10.08.2020 —
20.08.2020

Podanie do publicznej wiadomoéci
przez komisje rekrutacyjna_ listy
kandydatow zakwalifikowanych i
kandydatow niezakwalifikowanych.

26.05.2020
od godziny 12.00

21.08.2020
od godziny 12.00

Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjqcia w postaci
pisemnego oéwiadczenia.

26.05.2020 —
8.06.2020

do godziny 15.00

21.08.2020 —
27.08.2020 r.

do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomoéci
przez komisjq rekrutacyjnq listy
kandydatow przyjqtych i kandydatow
nieprzyjqtych.

9.06.2020
do godziny 15.00

28.08.2020 r.
do godziny 15.00
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do Zarzqdzenia nr PM .l..-31.4.//.?.~..¢'
Zaiqcznik nr 2

Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia

TERMINY PQSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORIAZ PQSTEPOWANIA UZUPELNIAJACEGQ
A TAKZE TERMINY SKLADANIA DOKUMENTOW DO KLAS VII DWUJEZYCZNYCH

Rodzaj czynnoéci
Termin w

postqpowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postqpowaniu
uzupelniajqcym

Ziozenie wniosku o przyjqcie do klasy
dwujgzycznej wraz z dokumentami
potwierdzajqcymi speinianie przez
kandydata warunkow lub kryteriéw
branych pod uwagg w postqpowaniu
rekrutacyjnym.

1.04.2020-
22.04.2020

do godziny 15.00

17.08.2020
24.08.2020

do godziny 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
jqzykowych. 15.05.2020

godzina 15.00
25.08.2020

godzina 10.00

Uzupeinienie wniosku o przyjecie do klasy
dwujqzycznej o éwiadectwo ukorficzenia
klasy VI.

26.06.2020-
30.06.2020 do
godziny 15.00

Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjnq
wnioskow o przyjgcie do kiasy
dwujezycznej i dokumentow
potwierdzajqcych speinianie przez
kandydata warunkow lub kryteriow
branych pod uwage w postqpowaniu
rekrutacyjnym.

do 1.07.2020 do 26.08.20120

Podanie do publicznej wiadomoéci przez
komisje rekrutacyjna_ listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niezakwalifikowanych.

2.07.2020
od godziny 12.00

27.08.2020
od godziny 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjqcia w postaci pisemnego
oéwiadczenia.

2.07.2020 —
6.07.2020

do godziny 15.00

27.08.2020 -
28.08.2020 r.

do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomoéci przez
komisje; rekrutacyjnq listy kandydatow
przyjetych i kandydatéw nieprzyjqtych. 7.07.2020

do godziny 15.00
31.08.2020 r.

do godziny 15.00
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TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA UZUPELNIAJACEGO

do Zarza_dzenia nr PM ..$';3'?-.’.1.1.(-£9
Prezydenta Mjalsta Gliwice

Zaiqcznik nr

A TAKZE TERMINY SKLADANIA DOKUMENTOW DO KLAS SPORTOWYCH

LP Rodzaj czynnoéci
Termin w

postqpowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postqpowaniu
uzupeiniajqcym

1

Ziozenie wniosku o przyjqcie do klasy
sportowej wraz z dokumentami
potwierdzajqcymi speinianie przez
kandydata warunkéw lub kryteriow
branych pod uwagg w postopowaniu
rekrutacyjnym.

1.04.2020-
22.04.2020

do godziny 15.00

14.08.2020
20.08.2020

do godziny 15.00

2

Przeprowadzenie prob sprawnoéci
fizycznej. Do prob sprawnoéci
fizycznej przystqpujq tylko Ci
kandydaci, ktorzy posiadaja_ bardzo
dobry stan zdrowia potwierdzony
orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.

18.05.2020-
29.05.2020

21.08.2020-
26.08.2020

3

Weryfikacja przez komisjq
rekrutacyjnq wnioskow o przyjqcie do
klasy sportowej i dokumentow
potwierdzajqcych speinianie przez
kandydata warunkow lub kryteriéw
branych pod uwagq w postqpowaniu
rekrutacyjnym.
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4.2020-
6.2020

14.08.2020-
26.08.2020

4

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

2.06.2020
od godziny 12.00

27.08.2020
od godziny 12.00

5
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjqcia w postaci
pisemnego oéwiadczenia.

2.06.2020 -
8.06.2020

do godziny 15.00

27.08.2020 —
28.08.2020 r.

do godziny 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomoéci
przez komisjq rekrutacyjnq iisty
kandydatéw przyjetych i kandydatéw
nieprzyjetych.

9.06.2020
do godziny 15.00

31.08.2020 r.
do godziny 15.00
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