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dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia harmonogramu czynno5ci
w postqpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu uzupelniajqcym nab6r do
pu bl icznyc h p rzedszkol i, oddzial6w przedszkol nyc h w szkolac h podstawowych
oraz klas pierwszych publicznych szkol podstawowych, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla roku szkolnego
201612017.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 15'15 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2O'14r. poz. 1118 z p62n. zm.), w zwiEzku z $ 3 i 4 Uchwaty nr 1X138/15 z dnia
26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego
i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dziatalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Uz. Woj.
Slqskiego z2O15r. poz. 3888),

zarzqdzam co nastgpuje :

s1

Oglaszam pzeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoSci
w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postqpowaniu uzupelniajqcym nab6r do
publicznych przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz
klas pierwszych publicznych szkol podstawowych, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czenvionka-Leszczyny dla roku szkolnego
201612017, celem poznania opinli Gminnej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz organizacji pozarzqdowych
i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dziatalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118
z p62n. zm.) dzialajqcych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
Ustalam termin przeprowadzenia konsultacji od 7 stycznia 2016 roku do
14 stycznia 2016 roku.





s3
1. lnformacja o podjgtych konsultacjach waz z projektem uchwaly w sprawie

ustalenia harmonogramu czynnoSci w postqpowaniu rekrutacyjnym otaz
postgpowaniu uzupelniajqcym nab6r do publicznych przedszkoli, oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szk6l
podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny dla roku szkolnego 201612017 zostanie opublikowana
r6wnie2 na stronie internetowej Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w dniu 7 stycznia 2016r.

2. lnformacja wraz z podaniem adresu strony internetowej, na kt6rej zostanie
opublikowany projekt uchwaty, o kt6re1 mowa w $ '1 zostanie zamieszczona
r6wnie2 w formie obwieszczenia na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s4

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1, stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

s5

Za pzeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny jest

Wydzial Edukacji Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny.
Konsultacje mogq mied formq:
1) bezpoSredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia wniosku
przez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci poZytku publicznego

i o wolontariacie lub na wniosek Gminnej Rady Pozytku Publicznego na

terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) vtyralenia pisemnej opinii, kt6rq naleZy zloZye zgodnie z terminem
okreSlonym w$ 2 niniejszego Zarz4dzenia.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moina zglasza6'.
1) w formie pisemnej na adres: U rzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9, 44-230 Czenrvionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),

2) poctq elektronicznq na adres e-mail: ed@czenvionka-leszczvnv.com. pl,

3) za poSrednictwem faksu pod numer: 32 43 11 760.
Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 2
oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1.

Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydziaty Edukacji.

s6

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.

1.

2.

4.

5.

3.





2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistrz zalqcza wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s7

Wykonan ie Zarzqdzenia powierzam N aczeln ikowi Wydziatu Ed u kacji.

s8

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Uchwala Nr .............
Rady M iejskiej w Gzenrionce-Leszczynach

z dnia 2016r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynno5ci w postqpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu
uzupelniajqcym nab6r do publicznych przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach
podstawowych oraz klas pienrszych publicznych szkol podstawowych, dta kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Gzenrionka-Leszczyny dla roku szkolnego 201612017.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkl 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z p62n. zm.) oraz $ 14 ust. 2 rozpozqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczeg6lnych kryteri6w
uwzglgdnianych w postqpowaniu rekrutacyjnym, skladu i szczeg6lowych zadafi komisji rekrutacyjnej,
szczeg6lowego trybu i termin6w pzeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego oruz postqpowania
uzupelniajqcego (Dz. U.22015 r. poz. 1942), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co nastqpuje:

s1

Ustala siq dla roku szkolnego 201612017 harmonogram czynnoSci w postqpowaniu rekrutacyjnym oraz
postgpowaniu uzupelniajqcym nabor do publicznych pzedszkoli, oddzial6w pzedszkolnych funkcjonujqcych
przy szkolach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szk6l podstawowych, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, zawierajqcy szczeg6lowe terminy dokonywania
czynnoScitj.:

1) Terminy dokonywania czynno5ci w postqpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu
uzupelniajqcym nab6r do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych
funkcjonujqcych przy szkolach podstawowych:

Lp. Rodzaj czynno6ci
Termin

w postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postqpowaniu
uzupelniajqcym

1. Zlo2enie wniosku o przyjqcie do pzedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzajqcymi speln ianie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagg w postqpowaniu
rekrutacyjnym

1ilt-31 lil 26lV-30 lV

2. Weryfi kacja pzez komisjq rekrutacyjnq
wniosk6w o pzyjqcie do przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego i

dokument6w potwierdzajqcych spelnia nie pzez
kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod
uwage w postqpowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonan ie ptzez pzewodn iczqcego kom isj i

rekrutacyjnej czynnoSci, o kt6rych mowa
w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie o5wiaty

6lv 5V

3. Podanie do publicznej wiadomo5ci przez
kom isjq rekrutacyjnq listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

15 tV 23V

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjgcia w postaci pisemnego oSwiadczenia

20lv -22\v 27V -31V

5. Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisjq rekrutacyjnq listy kandydat6w
pzyjqtych i kandydat6w nieprzyjqtych

25 tV 2Vt
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2) Terminy dokonywania czynno5ci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postqpowaniu
uzupelniajqcym nab6r do klas pienrszych w szkolach podstawowych:

Lp. Rodzaj czynno5ci
Termin

w postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postgpowaniu
uzupetniajqcym

1

Ao2enie wniosku o przyjqcie do szkoly
podstawowej wtaz z dokumentam i

potwierdzajqcymi spelnia nie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagq
w postqpowan iu rekrutacyj nym

15Vr-30Vt 14 Vil - 15 Vlt

2.

Weryfikacja pzez kom isjq rekrutacyjnq
wniosk6w o przyjqcie do szkoly podstawowej
i doku ment6w potwierdzajqcych speln ianie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagq w postqpowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
pzewodniczEcego kom isji rekrutacyjnej
czynnoSci, o kt6rych mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie o6wiaty

1Vil-4Vil 20 vll -22v||

3.

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisjg rekrutacyjnq listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

6Vil 10 vilt

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjqcia w postaci pisemnego oSwiadczenia 11 Vll -12 Vil 11 Vilt- 12 Vilt

5.
Podanie do publicznej wiadomo5ci przez
komisjq rekrutacyjnq listy kandydat6w
przyjqtych i kandydat6w n ieprzyjqtych

13 Vil 31 vilt

s2

Wykonanie uchwaly powieza sig BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa
Slqskiego.
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