
Z^RZ,ĄDZENIE NR oN.0050.1602.2021.Es
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

z dnia26 stycznia 2027 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 202tl2022 do szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

Na podstawie art. l54 ust. 1 pkt 1, w zwięku z art.29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe (Dz.U. z2020 r.,poz.9I0 ze zm.)

postanawiam

§ 1. Ustalić terminy ptzeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym

terminy składania dokumentów na rok szkolny 202112022 do szkół podstawowych prowadzonychprzez Gminę
Bielsko-Biała.

§ 2. Szczegółowy harmonogram dokonywania czynności określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

PREZYDENT M|ASTA
Bielska-BiaĘ

aiośław kimaszewski
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ZałącznikdozarządzeniaNrON.0050.1602,202l.ES

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia26 stycmia 202l r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTOW

NA RoK SZKOLNY 202112022

Lp Rodzaj crynności
Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania
uzuoełniaiacepo

rozpoczęcie zakończęnię roryoazęcrc zakończęnie

1

Otwarcie strony naborowej dla
rodziców/opiekunów prawnych
(logowanie do systemu,
zapoznanie się z ofeńą szkoĘ
podstawowej i procedurą
rekrutacji, wypełnianie,
drukowanię wniosku).

8 marca
godz.9.00

6 kwiętnia
godz. 15.00

l czerwca
godz.9.00

l0 czerwca
godz. l5.00

ż.

Składanie wydrukowanych
i podpisanych wniosków wraz
z zalącmikami ( oświadczen i am i

i dokumentami potwierdzającymi
spełnienie kryteriów) z wyjątkiem
kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziałów
sportowych.

8 marca
godz. 9.00

6 kwietnia
godz. 15.00

I czerwca
godz.9.00

10 czerwca
godz. 15.00

Składanie wydrukowanych
i podpisanych wniosków wraz
z załącznikami przez kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do
oddziałów sportowych
(oświadczeniami i dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnienie
kryteriów).

8 marca
godz.9.00

19 marca
godz. 15.00

l czerwca
godz.9.00

7 częrwca
godz. l5.00

4.
Przeprowadzenie prób sprawności
ftzy cn€1 do oddziału sportowego.

26 maręa
godz. 16.00

l0 czerwca
godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycmej.

30 marca
godz. 15.00

lI czerw.ca
godz. l5.00

6.

Weryfi kacj a przez komisj ę
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły podstawowej
dokumęntów potwierdzaj ących
spełnianie przez kandy data
waruŃów lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym
dodatkowych dokumentów
potwierdzających okolicmości
zaw arte w oświadczeniach
(ewentualne uzupełnienie braków
formalnych)

8 marca
godz. 9.00

l4 kwietnia
godz. 15.00

l czerwca
godz.9.00

l l czerwca
godz. 15.00
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7.

Pcdanię do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyj ną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

22kwietnia
godz. 15.00

15 czerwca
godz. 15.00

8.

Potwierdzenie przez
rodziców/opiekunów prawnych
kandydatów woli przyjęcia
w postaci pisemnego
oświadczenia.

23 kwiętnia
godz. 9.00

30 kwietnia
godz. 15.00

16 czerwca godz.
9.00

21 czerwca
godz. 15.00

9.
Podanie do publicmej
wiadomości listy kandydatów
przyiętych i nieprzyiętych.

4 maja
godz. t5.00

22 częnyca
godz. 15.00
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