
Zarzadze nie I r6.E-.lzo
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z ania 13. marca 2o2o t.

w sprawie: zmiany Zarzqdzenia Nr 5/20 Burmistna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8 stycznia 2020 J. w sprarvie termin6w przeprowadzania postQpowania rekrutacyjnego
i postepowania uzupelniajqcego, w tym termin6w skladania dokument6w dotyczqcych naboru
do publicznych przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych funkcjonujQcych przy szkolach
podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
na rok szkolny 202012021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozEdzie gminnym (t.i. Dz. U.
22019r. poz.506 z 962n. zm.l, art. 154 ust. I pkt 1w z.MiEzku z art.29 ust.2 pkt2 ustewy zdnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z p62n. zm.l w zwiezku
z peepisami S 3 rozporzEdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowanla jednostek systemu oswiaty w zwiqzku z zapobieganiem,
pzeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-1g (Dz. U z 2020 r. poz. 410)

zarzqdzam, co nastepuje:

W Zazqdzenia Nr 5/20 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie termin6w peeprowadzania postQpowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajEcego,
w tym termin6w skladania dokumentow dotyczqcych naboru do publicznych pzedszkoli, oddzial6w
pzedszkolnych funkcjonujqcych przy szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym .iest
Gmina i Miasto Czenrrrionka-Leszczyny na rok szkolny 202Q12021, wprorrradza sie nastepujqce
zmiany:

$ I ust. I PostQpowanie rekrutacyjne, otzymuje nowe, nastQpujqce bzmienie:

,, L PostQpowanie rekrutacyjne.

1

Terminy
w postQpowanau rekrutacyj nymRodzaj czynnosci

Zlo2enie wniosku w formie elektronicznej o pzyjecie do
1 ) przedszkola lub oddzialu peedszkolnego funkcjonujecego

przy szkole podstawowej.

Zlozenie wniosku w formie papierowej o przyjecie do
przedszkola lub oddzialu pzedszkolnego funkcjonujEcego

1a) przy szkole podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzajacymi spelnianie pzez kandydata warunk6\ r lub
kryteri6w branych pod uwagQ w postepowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikac.ia pzez komisje rekrutacyjna wniosk6w o przyjQcie
do przedszkola lub oddzia{u pzedszkolnego funkcjonujqcego
przy szkole podstawowej oraz dokument6w potwierdzajqcych

2) spelnianie przez kandydata warunk6w lub kMeri6w branych
pod uwagq w postepowaniu rekrutacy,inym, w tym dokonanie
ptzez pzewodniczqcego komisji rekrutacy.inej czynnoSci, o
kt6rych mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo o6wiatowe.

Podanie do publicznej r,viadomosci pzez komisje rekrutacyjnq
3) list kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w

niezakwalifikowanych.

4) Potwierdzenie peez rcdzica kandydata woli ptz yjqcia
w postaci pisemnego oswiadczenia.

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisje rekrutacyjnE
list kandydat6w przyjetych i kandydat6w naeprzyjQtych.

od do

10.03.2020 r 9.04.2020 t

10.04.2020 r. 14.04.2020 t

15.04.2020 (

5) 30.04.2O2O t."
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10.03.2020 r. 23.03.2020 t.

'15.04.2020 t. 24.04.2020 t.
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s2.

Vvykonanie Zarzqdzenia powieza sie Dyrektorom Przedszkoli oraz Szkol Podstawowych, przy kt6rych

tunkcjonujE oddzialy pzedszkolne, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto

Czenadonka-Leszczyny.

s3.

ZarzEdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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