
ZARaĄDZENIE NR l 538/202 l
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia l7 marca 202l r.

zmieniające zamądzenie rv sprawie ustalenia na rok szkolny ża?J.l2,022 terminów przeprowadzanin
postępoł,ania rekrutacyjnego i postępowania uzupelniająccgo, w tym terminów skladania dokumentów,

do publicznyeh przedszkoli, oddzialów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychorvania przedszkolnego, klas pierwszycb publicznych szkól

podstaworych, a tekże oddzialów spońowyth i oddzialów dwujęzycznych, klas wyższycb niż klasa
pierwsza szkól podstawowych, orrz podania do publicznej wiadomości krytcriów branych pod ułagę

w postępovaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupelniajqcym, a tnkże dokumenty niezĘdne do
potwierdzenia spelnienia tych kryteńół i liczĘ punktów możliwą do uzyskania za powczególne

kryteria.

Na podstau,ię aft.7 u§. l pkt 8, aft. 30 ust. l ustarły z dnia l marca l99O r. o samorądzie gminnl,rn
(Dz.U.202Or.poz.?l3rsarl.'1"ań. l54ust. 1i3wzrry.zaft.29ust.2pkt2ustarvyzdnia14grudnia2Olór.
- Pralło oślviatowe (Dz. U. z20?0 r.,pz.9l0 ze zrn.)

laruądzasię, co nesĘpuje :

§ l. W zalącariku nr l do zarządzłnianr 143612021 Prezydenta Miaśą Katorłice z dnia 26 stycznia 202l r.
rv sprawie ustalsnia na rok xkolny Z02ll20ż2 terminów przeprolvadzania postępowania rękruta§l,jnego
i postęporvania uzupelni{ącego, w Vm terminów skladania dokumentów, do publicznych przedszkoli,
oddzialów przedszkolnych w publiczrych szkolach podstarłotych, publicznych innych form rvychowania
przedszkolnego, klas pierrvszych publicznych szkół podstawowych, a talrźe oddzialów §portowych i oddzialów
dwujęą,czrrych, klas rłryższych niż klasa pienvsza szkól @stau,olvych ) oraz podania do publicznej
rviadomości kryteńów bran>,ch pod urvagę w po§ępo§,aniu rekruac3.jnym i po§tępo}viuliu uzupelniając},m,
atakże dokumenlv niezĘdne do potwierdzsnia spelnienia tych kryteriów i liczĘ punktow moźliwą
do uą.skani a 7Ą wszczęgólne kryteńą wprowadza się nasĘpujące zrniany:

l} rv Lp. 3 Rodzaj cą,nności oraz Termin lv postępolvaniu rekrutacljn}m otrz},mują brzmienie, odporviednio:

- ,, Weryfikarja prz*z komisję rcknrtacyjną rłnioskórv o przyjęcie do przedszkola lub oddzialu
przedszkolnego \ł sz&ole podstarvou,ej i dokumentów potrvierdzając>,ch spetnianie przez kandydata warunków
lub krlteriów branych pod urł,ąę łł posĘpon,aniu rekrutałyjn}.ln, §, gm dokonanie przez przewodniczą§ego
komisji rekrutaclljnej cąnności, o kńrych mowa rł,ań, 15? usta§T Prawo oświatowe. ",

- ,,od22.03.202l roku od godz. 8:00 do 31,03.202l roku do godz, l3:00 ",

2) w Lp, 4 Rodzaj czynności otaz Teruin w postęporłaniu łeknłaq,jnym otrzymują brzrnienie, odpowiednio;

- ,,Podanie do publicmej lr,iadomości prz*z komisję rekrutacl,jną listy kandl,datórv zakrł,alifikowanych
i kand"vdatórv niezakrvalifikorvanych",

-,,0.04.2Q2l roku dogodz. 16:00 ".

§ 2, Wl,konanię załzĄdz*nia porvierza się Naczelnikorłi Wl,działu Edukacji i §pońu.

§ 3. Nadzór nad u_r,konanitm zarzĄdzenia porvierza się resońorvemu Wictpreą.denlorvi Miasta Katorvice.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

§ 4. Zaruądzęnie wchodzi w źycie z dnięm podpisania.


