Zar z4dzenie N r l.W t z0 2 o/VIIVo
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 2,6*Qt,z0z0 r.
sprawie ustalenia terrmin6w przeprowadzania postgpowania rekrutacyJnego i postgpowania
tpetniajqcego na rok szkolny 20201202L do publicznyih przedszt<oti, oadiial6w przeasztotnych
publicznych szkotach podstawowych, klas I publicznych szk6l podstawEwyci,
a takze klas
iszych, ni2 klasa I publicznych szk6l i oddzial6w sportowych, mistrzostwa strfortowego
al6rv dwujgzycznych, prowadzony ch przez Gming Miasta Gdyni.
podstawie art, 154 ust. I pkt I w zwiqzku zan.29 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe
, lJ. z 2019 r. poz, I 148 z p61n, znt,1 1 zaru4dza sig, co nastgpuje I

$1

Terminy postgpowania rekr.utacyjnego oraz postgpowania uzupelniajqcego,
a tal{Ze terminy skladania
kument6w na rok szkolny Z0Z0lZ0Zl do przedszkoli i oddziat6w przedszkollrych
w publicznych
oiach podstawowych, prowadzonych przez Gming Miasta Gdyni okeSla

zalqcznik

* I

9,:

llerminy postgpowania
lekrullrjnego olaz postgpowania uzupehriajqcego, w tlm rerminy skladania
kunrentdw na rok szkolny 2020/2021 do klas i publicznyc'h sztol podstawgwych,
a takze klas
;szych, niz klasa I publicznych szk6t i oclclzial6w Jportowych, mistrzosrwa
sporrtowego i odcizial6w
rjEzycznych plowadzonych przez Gming Miasta coyni otaesta
zai4cznik nr 2 do zarz4dzertta.

$2

nanie zwzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Edukacji.

rz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem poclpisania.

$3

uslawyzostalyopublikowanewDz.U,z2018r.po2.2245;Dz.lJ,zZ019r.poz.l0?g,16g0,3197,224E,l6gl,lglg,2l97

rJ

o

zar zqdzenia*,,1 Jffi ffi61)ti;J
Prezydenta Miasta Cdvni

zd;ia .Afr,.Q.Aaozo,
Terminy postgporvania rekrutacyjnego oraz postqpowania uzupelniqjqcego

na rok szkolny 202012021 do publicznych przedszkoli i oddziat6w przeaszioinyctr

lv publicznyoh szkolach podstawolvych, prolvadzonych przez Gmint Miasta Gdyni.

L,p

Rodzaj czynnoSci

Termin

Termin

w postgpowaniu

w postgpowaniu

rekrutacvinvm
/a

.)
Udostgpn ienie w systemia rekr.utacyj nytn of'erty
plzedszkoli/oddziai6w pr:zedszkolnych w szkolach

podstawowych

2

l8 rnaja 2020 r',

wolnych miejsc

o godz. 12,00

Zlo2enie wniosku o przyjgcie

potwierdzaj4cymi spelnianie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyj nym

rekutacyjnq listy kandydat6w

',ZloLenie potwierdzenia
,w

woli zapisu dziecka
przedszkolu/szkole, do kt6rej kandydat zostat

zakwalifikowanv

5

Podanie do publicznej wiadomoSci przez konisjE
rckrutacyj n4 listy kandydatdrv

przyjgtych I kandydat6w nieprzyjgtych

6

od 2 marca
od godz. 12.00

do 16 nrarca 2020 r.
do godz. 16.00

od 18 maja
od godz, 12.00
do 22 maja 202,0 t.
do godz, 16.00

Podanie do publicznej wiadomo$ci przez kornisjg

zakwalifi kowanych i kandydatdw
niezakwalifikowanych

4

2 marca2020 r.
o godz. i2.00

Opublikowanie w systenrie rekrutacyjnym wykazu

do przedszkola/oddziafu przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami

3

4

OpLrblikowanie w systemie rekutacyjnym wykazu
wolnych miejsc

25 marca 2020 r.
o godz. 15.00

28 naja 2020 r.

do 31 marca 2020 r.
do godz, 17,00

do 2 czerwca2020 r,
do godz, 17.00

8 kwietnia 2020 r.
o godz, 15.00

5 czerwca2020 r.

o godz. 15,00

o god2,15,00

31

X

sierpnia 2020 r.
o god2.12.00

