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ZARZADZENTE NR 4/17
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

z dnia 5 stycznia 2017r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czenarionce-Leszczynach w sprawie termin6w przeprowadzania
postqpowania rekrutacyjnego i postqpowania uzupelniajqcego, w tym termin6w
skladania dokument6w dotyczqcych naboru do publicznych przedszkoli,
oddzial6w przedszkolnych funkcionujqcych przy szkolach podstawowych oraz
klas pienrszych publicznych szk6l podstawowych, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czenrvionka-Leszczyny na rok szkolny
201712018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz. 1817), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly nr 1X138/15 z dnia
26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno5ci po2ytku publicznego
iorganizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22016r., poz. 1817), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego
22015r. poz. 3888),

zarz4dzam co nastgpuje :

s1

Pzeprowadzie konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie termin6w przeprowadzania
postqpowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajqcego, w tym
termin6w skladania dokument6w dotyczqcych naboru do publicznych
przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych funkcjonujqcych przy szkolach
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szk6l podstawowych, dla
kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
na rok szkolny 201712018.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 1 2 stycznia 2017r. do
19 stycznia 2017r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22016r., poz. 1817).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszaei

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje
data wplywu do Urzgdu Gminy i Miasta),

1.

2.

3.

4.



2) poczta elektroniczna na adres e-mail ed@czerwionka-
leszczvnv.com. pl

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 431 17 60,
W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum tzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formq bezpoSredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Za pzeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny
jest Wydzial Edukacji Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.

s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
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 Czerwionka-Leszczyny.

s4

Wykonan ie Zarzqdzenia powie rzam N acze I n ikowi Wydzialu Ed u kacj i.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

5.

6.

1.

2.

1.

2.

sttz

,uJy rtr/ A



-PROJEKT-

Uchwala Nr .............
Rady M iejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ....2017r.

w sprawie termin6w przeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego i postqpowania uzupelniajqcego,
w tym termin6w skladania dokument6w dotyczqcych naboru do publicznych przedszkoli, oddzial6w
przedszkolnych funkcjonujqcych przy szkolach podstawowych oraz klas pienrszych publicznych
szkol podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
na rok szkolny 2017120'18.

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.

z2016r.,poz.446zp62n.zm.) wzwiqzkuzart.20waust. lpktlustawyzdniaTwrzeSnial99lr.
o systemie oSwiaty (t.j. Dz. U. 22016r. poz. 1943 z p62n. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co nastqpuje:

s1

Ustala sie, na rok szkolny 201712018, terminy przeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego
i postgpowania uzupelniajqcego, w tym terminy skladania dokument6w dotyczqcych naboru do publicznych
przedszkoli, oddzialow przedszkolnych funkcjonujqcych przy szkolach podstawowych oraz klas pierwszych
publicznych szk6l podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny:

1) Terminy przeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego i postqpowania uzupelniajqcego
nab6r do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych funkcjonujqcych przy szkolach
podstawowych:

-Lp.
Termin

Rodzaj czynno6ci w postgpowaniu
rekrutacyjnym

1. Zloizeniewniosku o przyjgcie do przedszkola lub

Termin
w postqpowaniu
uzupetniajqcymriajqcym

potwierdzajAcych spelnianie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagq
w postqpowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie pzez pzewodniczqcego komisj i

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

'3. ' Pod"ni" do pubticznei wiadomoSci przez
.rrina I iafrr lzandrrr{a}Arrrkomisjg rekrutacyjnq lis$ kandydat6wan(Iyqarow
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Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli rc lV _ 2j
przyjqcia w postaci pisemnego oSwiadczenia

IV 25V - 26V
przyjqcia w postaci pisemnego oSwiadczenia

Podanie do publicznej wiadomoSci pzez
komisjq rekrutacyjnq listy kandydat6w
pzyjgtych i kandydatow nieprzyjqtych

26 tV
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2Vt

warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagq
w postqpowaniu rekrutacyjnym



2) Terminy przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego i postqpowania uzupelniajqcego
nab6r do klas pierwszych publicznych szkol podstawowych:

Lp. Rodzaj czynno5ci

ZloZeniewniosku o przyjgcie do klasy pierwszej
szkoly podstawowej wtaz z dokumentam i

1. potwierdzajqcymi spelnianie przezkandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagq
w postgpowanru rekrutacyj nym

Weryfikacja przez komisjq rekrutacyjnq
wniosk6w o przyjgcie do klasy pierwszej szkoly
podstawowej i dokumentow potwierdzajqcych
spelnianie przez kandydata warunk6w lub

2. kryteri6w branych pod uwagq w postqpowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodn iczEcego komisji rekrutacyjnej
czynnoSci, o kt6rych mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie oSwiaty

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
kom isjq rekrutacyjnq listy kandydatow
zakwal ifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

'ro vll - 21 vlt3Vil-6Vil

Termin
w postgpowaniu
rekrutacyjnym 

l

14Vl-30V|

Termin
w postqpowaniu
uzupelniajqcym

13Vil-17Vil

7Vil 10 vill

, Potwierdzenie przezrodzica kandydata woli+' przyjqcia w postaci pisemnego oSwiadczenia 11 Vil -12 Vil 11 Vlll - 14 Vlll

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
5. komisjg rekrutacyjnq listy kandydat6w

przyjqtych i kandydat6w nieprzyjgtych
31 Vilt

L

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 Uzgdowym Wojew6dztwa
Slqskiego.
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