PREZ 'elflE!.17 MIASTA
RUDA 8LAsKA

oaco. 2.47.
ZARZADZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA RUDA SLASKA
z dnia

2,0010

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoki w postgpowaniu rekrutacyjnym
i postgpowaniu uzupetniajgcym na rok szkolny 2020/2021
do publicznych przedszkoli, oddziatow przedszkolnych w publicznych szkotach podstawowych,
(Ha ktorych organem prowadzqcym jest Miasto Ruda SIgska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo c6.wiatowe (Dz. U. z 2019 r. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248)
g. co nastgpuje:
zarz4dza Si,

§ 1. Ustala sie harmonogram czynnoki w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
uzupetniajgcym na rok szkotny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziatow przedszkolnych
w publicznych szkotach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda ta.ska:
Lp

Czynnoki rekrutacyjne

1.

Ztoienie wniosku o przyjecie do przedszkola
publicznego i oddziatu przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzaja.cymi
spetnianie przez kandydata warunkow tub
kryteriow branych pod uwage w postepowaniu
rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna.
wniosk6w o przyjecie do przedszkola
pubticznego i oddziatu przedszkolnego
w pubticznej szkote podstawowej
i dokumentow potwierdzaja.cych spetnianie
przez kandydata warunk6w tub kryteriow
branych pod uwage w postepowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodnicza.cego komisji rekrutacyjnej
czynnoki wymienionych w art. 150 ust. 7
ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo
owiatowe.
Podanie do pubticznej wiadomoki
przez komisje rekrutacyjng tisty kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjecia w postaci pisemnego (:)wiadczenia.

2.

3.

4.

5.

Podanie do publicznej wiadomoki
przez komisje rekrutacyjna tisty kandydatow
przyjetych i kandydatow nieprzyjetych.

Termin
w postepowaniu
rekrutacyjnym
od 23 marca 2020 r.
do 6 kwietnia 2020 r.

Termin
w postepowaniu
uzupetniajkcym
od 1 czerwca 2020 r.
do 9 czerwca 2020 r.

godz. 8:00 - 15:00

godz. 8:00 - 15:00

od 23 marca 2020 r.
do 8 kwietnia 2020 r.

od 1 czerwca 2020 r.
do 9 czerwca 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

19 czerwca 2020 r.

godz. 8:00

godz. 8:00

od 22 kwietnia 2020 r.
do 27 kwietnia 2020 r.

od 19 czerwca 2020 r.
do 24 czerwca 2020 r.

godz. 8:00 - 15:00

godz. 8:00 - 15:00

30 kwietnia 2020 r.

26 czerwca 2020 r.

godz. 8:00

godz. 8:00

S 2. Kryteria brane pod uwage w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupetniajkcego do publicznych przedszkoh i oddziatow przedszkolnych w szkotach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Ruda Slaska oraz dokumenty niezbedne do potwierdzenia spetnienia tych
kryteri6w, a take ticzbe punktow moiliwych do uzyskania za poszczegotne kryteria okreitajk uchwaty
nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Sl4ska z dnia 23 marca 2017 r. oraz nr PR.0007.74.2017 Rady
Miasta Ruda Slaska z dnia 18 maja 2017 r.

§ 3. Wykonanie zarzadzenia powierzyc Naczelnikowi Wydziatu Cgwiaty.

S 4. Nadzor nad wykonaniem zarzkdzenia petni Zastepca Prezydenta Miasta ds. spotecznych.

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

