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Zzrz4dzenie Nr \ut .202A
Prezydenta Miasta SkiernierYice
z dnia itl stycznia 2020 roku

vr-sprawie termin6w pneprowadzznia postgpon'ania rekrutaryjnego i posfgpon'ania
uzupelniaj 4cegorw tym termin6w skladania dokumentdw, do publicznych przedszkoli,
oddziatr6w pzedszkolnych u'publicznych szkolach podstav'owych, klas pierR'sz5'ch
publicznych szkril podstawowy ch,, atakile klas wyiszych nii klasa pierwsza oddzial6w
sporfowl'ch w publicznych szkolach podstawonych o96lnodostgpnych, dla ktrirych
organem pron,adz4cym jest Miasto Skierniewice,'na rok szkolny 202012021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnta 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gmim5im
(Dr. U. 22079 roku poz. 506 zpoin. zm.) oraz art. 154 ust. i plct 7 oraz ust. 3 ustarny z drtta
14 grudnia 2016 roku Prawo oiwiatou'e (Dz. U. 22019 roku poz. tl48 zp6in. zrn.) zarz4dza
sig co nastqpuje:
rekrutacyjnym i postqpowaniu uzupelniajqcym na rok szkolny
2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach
podstawowych, dla kt6rych organem prowadz4cym jest Miasto Skienriewice, oke5la
siq terminy, w fm terminy skiadania dokument6w, zgodnte zbrzrntefienr ZaLqcz.ntkaNr 7
do zarzqdzenta.

$ 1, W postqrowaniu

postgpowaniu relautacyjnym i postqpowaniu uzupeLriajAcym na rok szkolny
ZA20/202I do klas pierwszych publicznych szk6l podstawowych, a tal<ze ?Jas wylszych ni

$ 2. W

klasa pierwsza oddziallw sportowych w publicznych szkolach podstawourych

og6lnodostpnych, dla kt6rych organem prowadz4cym jest Miasto Skie,lrriewice, okre6la
siq terminy, u, t;m terminy skladania dokument6w, zgodnie z brzmieniem ZaLqcmtkaNr 2
do zarzqdzenta.

postpowaniu rekrutacyjnyn i postqpowaniu
uzupetniaj4cym oraz dokumenff niezbqdne do potwierdzenia spehrienia tych hyeri6w,

$ 3.

Kryteria brane pod uwagQ

w

atak1eliczbepunktdw mo2iiw4do uzyskania zaposzcze46lne kryteria okreSlaj4:
1) uchwala \r )OOff26l2An Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 roku
u) sprawie olneilenia lcryterifw naboru do publicznyclz przedszkoli i oddziatdttt
przedszlmlnych w publicznych szlmlach podstawovych, dla la1rych organenz
prowadzqa.,tm jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie postgpowania rela'utacyjnego
oraz dokument|w niezbgfitych do potwierdzania spelniania tych hVteri1w (Dziennik
Urzqdowy Wojew6dztwa!-odzkiego 22017 roku poz' 172I ipoz.2720);
2) uchwala Nr )CC{V/27/2017 Rady Miasta Skiemiewice z drtta 30 marca 2017 roku
w sprawie olse{lenia lvyteritw naboru do publicznych szkol podstawowych, dla H1rych
organem prowadzqcym jest Miasto Skierniewice oraz dolwmentdw niezbgdnych

do

potutier

nia spelniania gch kryteridw dla kandydatdw zamieszknlych poza obwodem

danej szkoly (DziennikUrzqdowyWojew6dfri+,at-6dzl<regoz20L7 rokupoz.

Il22),

Postqpowanie uzr4peiniaj4ce na rok szkolny 202A12A21 przedszkole lub szkola
podstawowa przeprowadza w pr4padkrl gdy po przeprowadzeniu postpowania
rekmtacy'nego dane przedszkole lub szkola podstawowa bgdzie clysponowaloAa wohyni

g 4.

miejscami.

g 5. Wykonanie

zarzqdzena powierza siq wtra6ciwlmr dyrektorom przedszkoli
po dstawowych, dl a k16rych olganem plowadz4clnn j est Miasto Skiemiewice.

i

s2lc6l

$ 6. Zaradzenie podlega podaniu do publicznej wiadomo{ci przez ogloszenie na sbonie
internetowej lJrzqdu Masta Skiendeia{ice i na stonach inte,t:retowych przedszkoli i szk6l
podstawowyctr, dla ktdrych organen prowadz4cyL jest Masto Skierniewicg na tablicach
ogloszert. w Urze.dzie Miasta Skierniewice i na tablicach ogloszen przedszkoli i szk6t
podstawowych, dla kt6rych orgarem prowadz4c5rm jest Miasto Skierniewice vryaz z tre{ciq
uchwal wpienionychw $3 zazqdzema.
5 7. Zanydzenie

wchodziw irycie z dniem podpisania'

Zalqcznl.kNr 1 do zarzqdzeniairtl_(L .lQfQ
PrezydentaMiasta Skierniewice z drrta
stycznia 2020 roka

ji

Terminy n'postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaj4cym na rok szkolny
202012021 do publicznych przedszkoli, oddzial6n' pruedszkolnych w publicznych
szkolach podstawonych, dla kt6r1'ch organem prowadz4cym jest N{iasto Skiernieu'ice,
w tym terminy skladania dokumentdn'
Lp

I

Rodzaj crynnoSci

Slcladanie wniosk6w o przyjqcie kandydata
wraz z dokumentami pofwierdzaj4cymi
spelnianie przez kandydata warmk6w lub

Termin
w postgpowaniu
rekrutaeyjnym
16

-27 marca

2020r. do godz.

Termin
w postqpowaniu
uzupelniaj4cym
15 - 19 czerwca2020 r. do
godz. 17.00

17.00

branych pod uwagq w
postqpowaniu relcrutacy'n1m.

@eri6w

2

Werydkacja przez komisj q rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjqcie do przeds*ola,

dolumentow pofwierdzaj 4cych spelnianie
pruez kandy data warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwage w postgrowaniu

30 marca

-

3

22-26 czarwca2020r.do

krvietnia 2020 r.
do godz. 13.00

godz. 13.00

rekrutacyjnym,
a

-

Podanie do publicaej wiadomo6ci listy
kandydat6w zakwalifikowanych i
kandydat6w niezakrfi/alifikowalych
Podanie do publicznej wiadomo6ci, przez
komisj E rehrutacli ne, listy kandydat6r,r'
przyl qty ch i kandydat6w ni epr4j qtych lub
informacji o liczbie wolnych miejsc oraz
najnhszej licz. bie punkt6w, kt6ra uprawnia

3 kwietnia 2020 r.

26 czerw ca 2020 r., godz.

godz. 15.00

15.00

10 kwietnia 2020

30 czerwca 2020 r., godz.

r., godz. 10.00

10.00

do przyjepia
J

Wystqpienie z wnioskiem o sporz4dzenie
uzasadnienia odmowy przyj qcia kandydata
do przedszkola / oddnafu przedszkohego

7 dni od dnia podania do publicarej wiadomoSci
lisry kandydatdw pizy'qtych i nieprzyjqtych

6

Sporzqdzenis uzassdn i enia odmowy
przalEcia kandydata do przedszkola /
oddziall przedszkoln eeo

5 dni od dnia wyst4pi enta przez rodzica
laadydata z wnioskiwr o sporz4dzenie

Wniesieoie do dyreltora odwoiania od

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

7

r o zstrza

8

guEcia ko mi

sj

i rekrutacyj nej

Rozp arrzenis przez dyrellora o dwotrania od
rozsttry grupia komisj i rekrutacf nej

uzasadnienia odmouy przyjqcia kandydata

prryjqcia l*:andlda1a
7 dni od dnia otrzymania odwolania

ZalqczntkNr 2 do zarz4dzetiaNr i U .2020
PrezydentaMiasta Skienriewice z dnia "ri styczniaZl2\ rolrtt

TerminS'w postgpon,aniu rekrutaryjnym i postgporvaniu uzupelniaj4cym na rok szkolny
2020/2021, do klas pierwszych publieznl'ch szk6l podsfawov'ych, a takLe Idas rnlzsrych
ni| klasa pierwsza oddzial6w sportouych u' publiczn)'ch szkolach podstas'o*T'ch
og6lnodostgpnych, dla ktdrych organenn prowadz4cym jest Miasto Skierniewice, $' fj'm
terminy skladania dokument6n'

Lp

I

Podanie do publicznoj wiadomoSci
k44eri6w branych pod uwagqw
po stpowaniu relc-utacyl' nym i

postpowaniu uzupehi

aj

qcp

Tormin
w postgpowaniu
uzupelniajqcym

do 31 stvcz'ria2020r.

do 31 stycmia2020r.

do 28 lutego 2020r.

do 28 lutego 2020r.

or az

dokument6w niezb gdny'ch do
potwierdzenia spehriania tych k54eri6w,
tak},eliczby punkt6w moZliw4do '
uzyskania za poszczegSlne krlteria, dla
kandydat6w spoza obwodu danej szkoly
podstawowej

z

Termin
w postgpowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynno5ci

a

Podanie do publiczrej wiadomo6ci przez
dyrektora Zespolu Sportowych Szk6l
Og6Lrohsztalc4cych im. Jana Pawla II w
Skiemiewicach informacji o sporcie, w
kt6rym odbywa siq szkolenie w oddzialach

sportowyih tej szkoly
3

A

Zglaszaue kandydat6w mieszkaj 4cych u'
obwodzie da:rej szkoly podstawowej
Skladanie wniosk6w o przyjqcie wrM z
dokumentami potwierdzaj 4cymi spehianie
przez kandydata warunk6w 1ub k44eri6w
branych pod uwage w postpowaniu

4-15 maia 2020 r. do

godz. 17.00
18-29 maja 2020 r. do

3-7 sierpnia 2020 r. do

godz.17.00

godz.17.00

do22maja2020t.

do 10 sierpnia2020r.

29 naja2020 r., godz.

14 sierpnia 2020 r,

15.00

godz. 15.00

relautacyjnynq dIa dzeci mi eszkaj 4cych
poza obwodem danej szkoly podstawowej
5

uepr ow adzenie pr6b sprawnof ci firy cmej
dla kandydat6w do oddzial6w sportowych

P

w Zespole,Sporlowych Szk6l
Og6brolsztalc4cych im. Jana Pawtra II w
Skierniewicach
6

Podanie do publicnej wiadomo6ci przez
komisj q relrutacyj nq w Zesp ole
Sportowych Szk6t Og6laoksztalcapych im.
Jnna Parvla tr w Skiemiewicdcb, listy

kandydat6w, lrJ'6rzy u4yskali pozyfywne
q4dki pr6b sprawn o{ci frzy cmej

7

V/eryfikacja przez korusje.rekrutacll'ne
wniosk6w o przalgcie do szkoly i
dokument6w powierdzaj qcych spelnianie
przez kandydata warmkdw lub 1c-yteri6w
branyeh pod uwage w postpowaniu

l-5 czemca2020r. do

17-21 sierpnia2020r.

godz. 13.00

do godz. 13.00

8 czerwca 2020 r.

godz. 15.00

24 sierpnia 2020 r.
godz. 15.00

rekrutacyjryan
8

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisje relautacljne listy kandydat6w
zakwalifrkowanych i kandydat6w

niezalcralifikowanvch

I

przez rodzica kandydata

9-I2 czervrca2j2\ r.

25-27 sierpnia2l2}r.

do godz. 17.00

do godz. 17.00

Podanie do publicmej wiadomo$ci przez

15 czerwca2020 r.

28 sierpnia 2020 r.

komisje relcutacf ne listy kandydat6w
przyl qly ch i kand ydat6w nieprzy' qtych

godz, 15.00

do godz. i5.00

Potwierdzani

e

woli przyjqcia w postaci pisemaego
oSwiadczenia
10

