
Zarządzenie Nr VIII/86/2019 
Prezydenta Miasta Rzeszowa 

z dnia 18 stycznia 2019r. 
 
w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych 
z przekształcenia gimnazjów – na rok szkolny 2019/2020 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.)  oraz art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

1. Ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas IV i VII 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów powstałych z przekształcenia 
gimnazjów – na rok szkolny 2019/20: 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV lub VII szkoły podstawowej  od 1 do 15 marca 
2019 r. 

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych  

28 marca 2019 r. 

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci 
pisemnego oświadczenia) 

od 28 marca do 
5 kwietnia 2019 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  9 kwietnia 2019 r. 
 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

Postępowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest prowadzone do: 
1) Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Miodowa 6, 
2) Szkoły Podstawowej Nr 29, ul. Partyzantów 10a, 
3) Szkoły Podstawowa Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, 
4) Szkoły Podstawowej Nr 31, ul. Pułaskiego 11, 
5) Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 33, ul. Hetmańska 38. 

 
§ 3 

1. Warunkiem utworzenia oddziału klasy IV lub VII w szkołach wymienionych w § 2 pkt. 1 – 4 jest 
zachowanie dotychczasowej łącznej liczby oddziałów obecnych klas III i VI w roku szkolnym 
2019/20 w ogólnodostępnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Rzeszów.  

2. Warunkiem utworzenia oddziałów klas IV i VII w szkole, o której mowa w § 2 pkt 5, jest złożenie co 
najmniej 16 wniosków o przyjęcie do danej klasy. 

3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół wymienionych w § 2 do pisemnego poinformowania – 
w terminie do 19 marca 2019 r. – dyrektorów dotychczasowych szkół kandydatów o liczbie tych 
kandydatów wraz z podziałem na oddziały, do których uczęszczają. 

 
§ 4 

1. W przypadku utworzenia oddziałów zgodnie z § 3 decyzję w sprawie zakwalifikowania i przyjęcia 
ucznia podejmuje dyrektor szkoły, o której mowa w § 2. 



2. Pierwszeństwo przyjęcia do szkół wymienionych w § 2 pkt. 1 – 4 mają dzieci, których rodzeństwo 
uczęszcza do tych szkół, zamieszkałe w ich obwodach, a także uczęszczające do szkół 
podstawowych położonych w obwodach dotychczasowych gimnazjów przekształconych w szkoły 
podstawowe. 

3. Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia ucznia do jednej ze szkół, o których mowa w § 2, jest 
równoznaczne z rezygnacją z dniem 31 sierpnia 2019 r. z miejsca w szkole, do której uczeń 
dotychczas uczęszczał. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Prezydent Miasta Rzeszowa 
 
 

Tadeusz Ferenc 
 


