
ZxazĄozeNle N n ON.0050.1 0 1 .20 1 9.MZO
Pnezyoentł Mlłsrl Blelsxn-BlAŁEJ

z DNIA 22 srycznla 2019 n.

w sprawie ustalenia terminow przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
uzupełniającego, w tym terminow składania dokumentów na rok szkolny 201912020
do szkoł podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

Na podstawie ań. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z ań. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2018r.,poz.996 t.j. zezm.)

postanawiam

§1

Ustalić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2al9Ea20 do
klas pierwszych szkoł podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

§2

Szczegółowy harmonogram dokonywania czynności określa załącznik do niniejszego
zarządzenia.

§3

Wykona n i e zaządze n ia powie rza m Dyrdkto rowi M iejskie g o Zarządu Oświaty.

§4

Traci moc Zarządzenie nr ON,0050.2885.2018.MZO Prezydenta Miasta Bielska-
BiaĘ z dnia 17 stycznla 2018 roku w,sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 201812019 do szkoł podstawowych prowadzonych przez
Gminę Bielsko-Biała.

§5

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, PREZYDENT M|ASTA
Bielska-Białel
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Załącznil
do 7,ałządzenia n r ON-0050. 1 0 1 .201 9.MZO
Pr€zydenta Miasta Bielska-Białej
zdnia22.01.20'19 r. w sprawie ustalenia terminów
pneprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na
rok szkolny 201912020 do szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Bie]sko,Biała

TERM|NY PRZEPROWADZAN|A POSTĘPOWAN|A REKRUTACYJNEGO
l PosTĘPoWANlA UZUPEŁNIAJĄCEGo, W TYM TERM|NY SKŁADAN|A

DoKUMENToW NA RoK SZKoLNY 201912020

Lp Rodzaj czynności

Termin postępowania
rekrutacvineoo

Termin postępowania
uzuDełniaiaceqo

rozpoczęcle zakończenie rozpoczęcie zakończenie

1

Otwarcie strony naborowej dla
rodzicóilopieku nów prawnych
(logowanie do systemu,
zapoznanie się z ofeńą szkoły
podstawowej i procedurą
rekrutacji, wypełnianie,
drukowanie wniosku).

1 kwietnia
godz. 9.00

30 kwietnia
godz. 15,00

6 czerwca
godz. 9,00

17 czerwca
godz. 15,00

2

Składanie wydrukowanych
i podpisanych wniosków wraz
zzałącznikami
(oświadczeniami i
dokumentami
potwierdzającym i spełn ien ie
kryteriów) z wyjątkiem
kandydatów ubiegających się
o pzyjęcie do oddziałów
soońowvch.

1 kwietnia
godz. 9.00

30 kwietnia
godz. 15.00

6 czerwca
godz, 9.00

17 czervvca
godz, 15.00

3.

Składanie wydrukowanych i

podpisanych wniosków wraz
zzalącznikami przez
kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziałów
spońowych (oświadczeniami i
dokumentami
potwierdzającym i spełn ien ie
kMeriów).

1 kwietnia
godz. 9.00

12 kwietnia
godz. 15.00

6 czerwca
godz. 9.00

,11 czerwca
godz, 15.00

4
Przeprowadzenie prób
sprawności fizycznej do
oddziału spońoweqo.

16 kwietnia godz. 16,00 13 czenrca godz. 16.00

5,

Podanie do publicznej
wiadomości pzez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów,
któzy uzyskali pozytywne
wyniki prób sprawności
fizvcznei.

17 kwietnia godz. 15.00 14 czerwca godz, 15,00

6.

Weryfikacja pzez komisję
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły
podstawowej dokumentow
potwierdzających spełn ian ie
paez kandydata waru n ków
lub kryteriów branych pod
uwaoe w oosteoowaniu

1 kwietnia
godz. 9.00

7 mĄa
godz. 15.00

6 czeruvca
godz. 9.00

1 8 czenłca
godz. 15.00



rekrutacyjnym, w tym
dodatkowych dokumentów
potwierdzających okoliczności
zawańe w oświadczeniach
(ewentualne uzupełnienie
braków formalnvch).

t

7.

Podanie do publicznej
wiadomości pzez komisję
rekrutiacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanvch.

14 mąa godz. 15.00 19 czenyca godz. 15.00

8.

Potwierdzenie pzez
rodzicódopiekunów prawnych
kandydatów woli płzyjęcia
w postacipisemnego
oświadczenia.

15 maja
godz. 9,00

22maja
godz. 15.00

21czerwca
godz. 9.00

24 czerwca
godz. 15.00

9.
Podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów
orzvietvch i nieozvietvch,

23 maja godz, ,t5.00 25 czenrca godz, 15,00
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