
zaruqdzenieNr 5928 t2olTtll:no
Prerydenta Miasta Gdyni

zdnia 2R maru20l7 r.

w sprawie ustalenia termin6w przeprowadzauia postgporvania rekrutacyjnego oraz
postqpowania uzupelniaj4cego na rok szkolny 2017n018 do klas I szk6l podstawowych,
prz€dszkoli i oddzial6rv przedszkolnych w szkolach podstawowycl! prowadzonych przez Gming
Miasta Gdyni.

Na podstawie art. lust.lpkI onz arr 204 ust.l pkt 1i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy

wprowadzajqce ustawg - P€wo oswiatowe (Dz. U. z20l7 r. poz. 60) w zwi?zku z art. 29 ust. 2 pk 2 usta.lvy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r.,poz. 59)

zarzAdzam, co nastQpujel

s1

L Terminy przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzup€lniaj4cego, w qm
terminy skladania dokument6w, na rok szkolny 207712018 do klas I szk6l podstawowych,
prowadzonych przez cming Miasta Gd),ni okresla zal4czniknr I do zarz4dzenia.

2. Terminy przeprowadzania postgpowatia rekutacyjnego oraz postgpowania uzupelniaj4oego, w t1,n
terminy skladania dokument6q na rok szkolny 201'1 12018 do przedsz*oli i oddzial6w przedszkolnych
w szkolach podstawowych, prowadzonych przez Cming Miasta Gd),ni okre6la zal4cznik ff 2 do
z rz4dzonia.

s2

Wykonanie zarzAdzenia powierzam Naczehikowi Wydzialu Edukacji

s3

Zarz4dzpnie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



Z,d4calikrf 1

do zav{dzellia}]f. 592R Nrvo
Prerydenta Miasta cdlni

z dnia 
-2Lrll?!1Ja2017 

r.

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupelniaj4cego, rv tyln terminy
sldadauia dokument6w, na rok szkolny 201712018 do ldas I szk6l podstaworTch, prowadzonych

przez Gmine Miasta Gdyni

Lp. Rodzaj czynnosci
Termin

w postgpowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postgpowauiu
uzuDelniaiacvm

2 3 4

I Zlozenie wrfosku o przyjgcie do szkoly podstawowej
wraz z dokumenlami potwierdzajqcyni spelnjatrie
przez kandydata warunk6w lub krrteri6w branych
pod uwagg w postppowaniu rekutacyjnlm

Zlozenie wniosku o przyj9cie do oddzialu sportowego
szkoly podstawowej wmz z dokumentami
potwierdzajqcymi spehianie przez kandydata
warunkdw lub k,4eri6w branych pod uwage
w postgpowaniu rcloutacyjnym

od 30 marca 2017 r.
do 28 kwietnia2017r.

do godz. 15.00

od 30 marca2017 r.
do 28 kwietoia20lTr.

do godz. 15.00

od 24maja20l7 r,
oo 2 czet*ca 2u | | r.

do godz. 15.00

2 Przeprowadzenie pr6b sprawnosci fi zycarcj od 8 maja2017 r.
do ll maja20l? r.

6 czer''r'ca2jl1 r.

3 Podanie do publicnej wiadomosci przez komisj?
r€kutacyjnq listy kandydat6q k6rry uzyskali
pozyt wne wyniki pr6b spm$'nosci fizycanej

15 ma:a20r7 r.
o godz. 12.00

7 czetwca20lT t.
ogodz.l2.00

4 Podanie do publicaej wiadomolci listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

19 naia20l'7 r.
o godz.12.00

9 czeNcaz0lT t.
ogodz.l2.00

5 Podanie do publicaej wiadomosci listy kandydatdw
przyjttych i kandydat6w nieprzyjgtych

23 nala20r7 r.
o godz. 12.00

28 czerw.a2jl1 r.
o 9od2.12.00

6 Podanie do publicaej wiadomolci listy kandydat6w
przyjprych w wyniku post?powania rekulacyjnego
uzupehjajqcego. jehli szkola dysponuje jeszcze
woln)ani miejscarni,

x 29 sierynia2'l7 r.
o godz.l2.00



Zal4c iiffz
do zarz4dzE\ia:^ltr @LNrvo

Pr€zydenta Miasta Gdyni
zdnia-2L rll?!.ca2}rT t.

Teminy posteporvania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupelniaj4cego, a takir terminy
sldadania dokument6% ra rok szkolny 20172018 do p €dszkoli i oddziat6rs przedszkolaych

w szkolacb podstawo$.ych, prowadzonych przez Gmine Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynnosci
Termin

w postcpowaniu
rekrutacyinym

Termitr
w Postepowaniu
uzuDelniaiacm

I 2 3 4

Zozenie wniosku o pr4,jgcie do
przedszkolay'oddzialu przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj4cj,rni spelnianie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg
w post9powaniu rekutacyjn)m

od 30 marca 2017 r.
do 12 kwietnia 2017 r.

do godz. 16.00

od I czerwca 2017 r.
do7 czer]r'rca20l7 t.

do godz. 16.00

2. Podanie do publioanej wiadomo3ci przez
komisjg rekutacyjn4 listy kandydat6w
zakwalifi ko\a,anych i kandydat6w
niezahralifikowanych

25 hir'ietnia 20 I 7 r.
o godz. 15.00

14 azeFrrca2ll1 r.
o godz.l5.00

3. Podanie do publicznej wiadomodci
przez komisjg relautaoyjn4 listy kandydat6w
przyj9tyoh i kandydat6w eprzyjgtych

5 maja2017 t.
o godz. 15,00

2l czqt\\ca2ll1 r.
o godz.l5.00

Podanio do publicznej wiadomoSoi
lis6/ kandydat6w przyiglych w wyniku
post9powania rekutacyjnego uzupelniajqcego,
jezeli wysQpuj4 jeszcze wolne miejsca

29 sierynia2'I7 r.
o godz.l5.00


