
Zanadzenie Nr 98412021
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 22 stycznia 2021 | .

w sprawie: okreslenia terminu skladania wniosk6w o pzyjQcie uczni6w na rok szkolny 2021t2022 do
klas lV iVll publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez Gmine Zawtercle,
powstalych z pzeksztalcen ja gimnazj0w.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym
(tj.Dz.Uz2020r.poz.713zp62n.zm.)o.azad.2o5ust.2i5ustawyzdnia14grudnia2-016roku
Przepisy wprowadzajace ustawe - prawo oswiatowe (Dz. U. z2Ol7 r. p6z.60 z p62i. zm.)

-zatz{dzam-

Rodzice uczni6w publicznej szkory podstawowe; psrolwaozonei przez Gming zawiercie,w ktorej w roku
szkolnym 202012021 sq zorganizowane co najmniej dwa oddzialy klasy llt, mogq skladac wnioskio pzyiecie do pubricznej szkoly podstawowej, prowadzonej p'zez Gming zSliiercie, powstarej
z pzeksztalcenia gimnazjum, do klasy lV na rok szkolny 2021t2022.

Rodzice uczni6w publicznej szkoty podstawow"i 
spr2o*"oron"1 

pzez cmine zawiercie,kt6zy w roku
szkolnym 202012021 uczeszczaiq do klasy vl, mogq skladac wnioskl o pzyjgcie oo puoticzn6; szxoiypodstawowej, prowadzonej pzez Gming Zawiercie, powstarej z pzeksztali'enia gimnazjum, d'o krasy
Vfl na rok szkolny 202112022.

Publiczne szkoly podstawowe prowadzone oo"rLtr,nu zawiercre, ktore w roku szkornym 2o2or2o21
majE co najmniej dwa oddziaty klasy lll to:

1) Szkola Podstawowa nr S jm. Adama Mickiewicza w Zawierciu, ul. paderewskiego 492) Szkola Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu, ul. Wezbowa 43) szkola Podstawowa nr 9,im. Marii Dqbrowskiej w zawierciu, ur. pirsudskiego 
1 174) Szkota Podstawowa nr 13 w Zawierciu. ul. Fila t6w 9

Publiczne szkoly podstawowe prowadzone o.,".tno.,nu zawiercie, kt6re powstaty z pzeksztalcenia
gimnazjum to:

1) szkola Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki w zawierciu, ur. 11 Listopada 222) Szkola Podstawowa nr 2 im. Stanislawa Szymanskiego w Zawierciu, ut. trleOziatfowskiego Zt3) Szkola Podstawowa nr 3 w Zawierciu, ul. M'arii Sklod6wskiei_Curie 16

Wnioski, o kt6rych mowa w g 1 i g 2, mogq by6 9l,log* do dyrektora pubticznej szkoly podstawowej
powstalej z pzeksztalcenia gimnazjum, w terminie od 22 lutego do 1g marca 2O2j t.

Zatzadzenie wchodzi w zycie z dnier podpis"ni"S 
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