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w sp|a\\,ietęrminówpŻeprowadzaniapostępowaniarckJutacyjnęgoi poslępowaniauzupelniającego'
w tym
terminów składaniadokumentó\ł,
na rok sfkolny 20 ] 8/2019do pL]blicznychprzedszkoli. dla których Miasto
Wodzisławsląskjjest organemprowadzqcym'
Na podsta\ł'ie
ar!' 29 ust'2 pkj 2 iart' ]5.łust ] pkt 1 ustauf/z dnia ]4 grudnia2016 r' Prawo ośrviatowe(Dz'U.
2201'7t. poz.59ze zm.)
zarządza się, co następuje:

s1.

w postępowaniu
rekrutacyjnym
i postępowaniu
uzupełniającym
na rok szkolny2018/2019do publicznych
przedszko]i.
dlaktórychMiastowodzisiawŚląskijestolganemprowadzącym
otreś]a
sięnastępujące
terminyI
Lp.
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2.
3.
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Rodzaicąnnosci

Terminyposiępowania
reknriactnego

Składaniewniosków o przyjęciedo przedszkoliwraz
z dokumen1amipotlt'i€ r dzającymispełnienieprzez kandyda1!
warunków lLlbkryteriów branychpod uwagęw postępowaniu

weryfi kacja przez komisjęrekrulacy.jną
lYnioskói
i dokumentówo których mowa w pkt' 1 o|az lv}konanieprzez
przewodn'czącegokonrisjirekntacyjnejad 150 usl. 7 usta$y
Podaniedo publicznej\łiadomości
przez konri,je rekrutacyJną
1islykandydatówzakwalifikowaDychi kandydatów
niezakrvalifikowanychw Dosteoo\yaniu
rekrutacviryx,.
Potvierdfani€ przezrodzicakandydatawo1ipżyjęcja
$ pocla.i o'!eTnego o.V i.d.feniJ

'\ po''ępovJi|''

Podaniedo publicznejwiadonrości
pŹef komisjęrekrutacyjna
listy kandydatówprzyje1ychi kandydatówniep|zyjętych
w poslępowan1u
reKnrmcv]nvm'

Teminy
postępowania
uzuDełniaiaceso

od 05.03.2018
r.
godz.8.00

od 13.04.2018
r.
godz.8.00

do I6.03.2018
r.
sodz. 15.00

do 19.04.2018
f.
qodz.15.00

od22.03.2018
do21.03.f018

23.01.2018
r.

do2ó'03.20]8I'
godz.15.00

do25.04.2018
r
godz.15.00

do 30.03.2018
r.
godz.15.00

do 27.04.2018
r
godz.15.00

do06.04.2018
r
godz.15.00

do30.04.2018
r
godz.15.00

s2.

W postępowaniu
rekrutacyjnynipostępowaniu
uzLrpełniającynr
na rok szko]ny20]8/20]9do pub]icznych
przedszkoli,
obowiązują
kryteriaomzdokumenty
niezbędne
do potwierdzenia
tychkryteriów.określone
w uchwale
N| XXV1IV289/17Rady Mie'jskiejWodzisławia
Ś1ąskiegoz dnia 22.a2'z0],7
|' w sprawieokreślenia
kryterjó1ł
\\ftz z|jczbą punktóworaz dokumeniówniezbędnych
do ich potwierdzenia
w postępowaniu
rekrutacyjnym
do
p|':9.'\"||,.proładzonychprzezMiaslo Wodzisławśląskioraz uchu'aleNr XXVIIV296/]7Rady
P:.bii:1"):!Mieiskiej\Ąodzis1auiaS|ąsLiegozdnia29'0].2017I'sprawiezmianyuchwałyNrxxVlII/289/]7RadyMiej
Wodzislas'iaSIqSkiego
zdnia 22'02'2Ul7t'w sprau'ieokreślenia
kryteriówwraz zIiczbą punktóworaz
dokunentówniezbędnychdo jch pot\,ierdzenja
w postępowaniu
reklutacyjnymdo publicznychprzedszkoli'
p|7e,,
Viaclowod/'.'a$\'4\r{|
rto\\"J,,on)ch

ti3.
' W)'konanje zarządfeniapowierza się dyrektoron publicznych przedszkoli, rlla których Miaslo Wodzisław
S]ąskijest organemplowadzącym'

ld: 48!7E48fi-E069-49,14.9042-,1A7F443t0438

$4.
Zatfądzenie podleBa poda'iJ do pub|icznejwiadomościpfzez og.loszeniena stronie intemetorvejMiasta
Wodzislaw slĘ5ki oraz w BiuIerynie lnformacji PubIic7nej Miasta wodfisławsląski wrazztreściąuchwały
\łymienionej w $ 2.

wchodzi\ł4cie z dniempodpisania'
Zarządzenie
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