ZARZĄDZENIE NR PM-3536/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2021/2022 do oddziałów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:
§ 1.Określa
się
terminy
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
oraz
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny
2021/2022 do oddziałów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych oraz zespołów
w skład których wchodzi szkoła podstawowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ewa Weber
Zastępca Prezydent Miasta Gliwice

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Załącznik
do Zarządzenia nr PM-3536/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 stycznia 2021 r.
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁÓW MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6..

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do
oddziału
mistrzostwa
sportowego
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Przeprowadzenie
prób
sprawności
fizycznej.
Do
prób
sprawności
fizycznej
przystępują
tylko
Ci
kandydaci, którzy posiadają bardzo
dobry stan zdrowia potwierdzony
orzeczeniem
lekarskim
wydanym
przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
oddziału
mistrzostwa
sportowego
i dokumentów
potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie
przez
rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

1.04.202123.04.2021
do godziny 15.00

18.08.2021
23.08.2021
do godziny 15.00

20.05.202131.05.2021

23.08.202125.08.2021

1.04.2021
-4.06.2021

18.08.202126.08.2021

7.06.2021
od godziny 12.00

27.08.2021
od godziny 12.00

7.06.2021 –
10.06.2021
do godziny 15.00

27.08.2021 –
30.08.2021 r.
do godziny 15.00

11.06.2021
do godziny 15.00

31.08.2021 r.
do godziny 15.00

Ewa Weber
Zastępca Prezydent Miasta Gliwice

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Uzasadnienie
Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zobowiązują Prezydenta
Miasta do ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach
podstawowych.

