PREZYDENT MIASTA
RUDA 8LASKA

ZARZADZENIE NR 5?•00S0. 42. 46
PREZYDENTA MIASTA RUDA SLASKA
z dnia

.

2 4. STY. 2020

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoki w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu
uzupetniaj4cym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkot podstawowych, dla kt6rych
Miasto Ruda Skska jest organem prowadz4cym

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 cAwiatowe (Dz. U. z 2019 r. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197,
2248)
zarz4dza sig, co nastgpuje:

1. Ustala sig harmonogram czynnoici w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu
uzupetniaja.cym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkot podstawowych prowadzonych
przez Miasto Ruda Staska dta kandydatow zamieszkatych poza obwodem pubticznej szkoty
podstawowej:

Lp
1.

2.

3.

4.

5.

CzynnoSci rekrutacyjne
Zto2enie wniosku o przykcie do klasy I
szkoty podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj4cymi spetnianie przez
kandydata warunkow tub kryteri6w branych
pod uwagc, w postgpowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisk rekrutacyjna.
wnioskow o przykcie do szkoty podstawowej
i dokument6w potwierdzaj4cych spetnianie
przez kandydata warunkow tub kryteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodnicza.cego komisji
rekrutacyjnej czynnoSci, o ktorych mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oSwiatowe.
Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisjQ rekrutacyjnq tisty kandydatow
zakwatifikowanych i kandydat6w
niezakwatifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata wolf
przykcia (w postaci pisemnego
(:)wiadczenia).
Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisk rekrutacyjna. listy kandydatow
przyktych i kandydatow nieprzyktych.

Termin
w postgpowaniu
rekrutacyjnym
od 9 marca 2020 r.
do 20 marca 2020 r.
w godzinach pracy
szkoty

Termin
w postgpowaniu
uzupetniajqcynn
od 4 maja 2020 r.
do 12 maja 2020 r.
w godzinach pracy
szkoty

od 9 marca 2020 r.
do 23 marca 2020 r.

od 4 maja 2020 r.
do 12 maja 2020 r.

24 marca 2020 r.
godz. 12:00

13 maja 2020 r.
godz. 12:00

od 24 marca 2020 r.
do 30 marca 2020 r.
w godzinach pracy
szkoty
31 marca 2020 r.
godz. 12:00

od 13 maja 2020 r.
do 19 maja 2020 r.
w godzinach pracy
szkoty
20 maja 2020 r.
godz. 12:00

2. Ustata sig harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postg powaniu
uzupetniaAcym na rok szkolny 2020/2021 do oddziat6w sportowych ktasy IV w publicznych szkotach

podstawowych oraz do oddziatow sportowych w publicznej szkote podstawowej sportowej
prowadzonych przez Miasto Ruda laska:

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Czynnoki rekrutacyjne
Zto2enie wniosku o przyjecie do oddziatu
sportowego ktasy IV szkoty podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spetnianie przez kandydata warunkow
tub kryteriow branych pod uwage
w postgpowaniu rekrutacyjnym.
Przeprowadzenie pr6b sprawnoki fizycznej.
Do prob sprawnoki fizycznej przystepuja
tytko ci kandydaci, ktorzy posiadaja bardzo
dobry stan zdrowia potwierdzony
orzeczeniem tekarskim wydanym przez
tekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna
wnioskow o przyjecie do oddziatu
sportowego klasy IV szkoty podstawowej
i dokument6w potwierdzajacych spetnianie
przez kandydata warunkow tub kryteriow
branych pod uwage w postepowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodnicza.cego komisji
rekrutacyjnej czynnoki, o kt6rych mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r.
- Prawo o§wiatowe.
Podanie do publicznej wiadomoici
przez komisje rekrutacyjna listy kandydatow
zakwatifikowanych i kandydatow
niezakwatifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woti
przyjecia (w postaci pisemnego
oiwiadczenia).
Podanie do publicznej wiadomoki
przez komisk rekrutacyjna listy kandydatow
przyjetych i kandydatow nieprzyjetych.

Termin
w postepowaniu
rekrutacyjnym
od 20 marca 2020 r.
do 2 kwietnia 2020 r.
w godzinach pracy
szkoty

Termin
w postepowaniu
uzupetniaja.cym
od 8 maja 2020 r.
do 21 maja 2020 r.
w godzinach pracy
szkoty

3 kwietnia 2020 r.

22 maja 2020 r.

od 20 marca 2020 r.
do 3 kwietnia 2020 r.

od 8 maja 2020 r.
do 22 maja 2020 r.

6 kwietnia 2020 r.
godz. 12:00

25 maja 2020 r.
godz. 12:00

od 6 kwietnia 2020 r.
do 10 kwietnia 2020 r.

od 25 maja 2020 r.
do 28 maja 2020 r.

14 kwietnia 2020 r.
godz. 12:00

29 maja 2020 r.
godz. 12:00

S 3. Kryteria brane pod uwage w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupetniajacym
do klas I publicznych szkot podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Sta.ska dta kandydatow,
o ktorych mowa w § 2, oraz dokumenty niezbedne do potwierdzenia spetnienia tych kryteriow, a takie
ticzbe punktow moZtiwych do uzyskania za poszczegOlne kryteria okre§laja uchwaty
nr PR.0007.43.2017 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 23 marca 2017 r. oraz nr PR.0007.73.2017 Rady
Miasta Ruda Slaska z dnia 18 maja 2017 r.
S 4. Wykonanie zarzadzenia powierzyC Naczetnikowi Wydziatu Nwiaty.

5. Nadz6r nad wykonaniem zarzadzenia petni Zastepca Prezydenta Miasta ds. spotecznych.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

nt Miasta
a±yno Dziecizic

