
ZARZĄDZENIE NR PM-3519/2021 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 
 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klas IV oraz VII szkół 
podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.  

 
Na podstawie art. 205 ust. 2 oraz 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), 

 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się termin od dnia 8.02.2021 r. do dnia 16.04.2021 r. do godziny 15.00  
składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV i VII w roku szkolnym 2021/2022, do 
następujących szkół podstawowych: 

1) Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Gliwicach, ul. Orląt Śląskich 25  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach; 

2) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17; 

3) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Lipowa 29 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach; 

4) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 19 z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Syriusza 30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy szkół wymienionych w § 1 
pkt 1-4. 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.   
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Ewa Weber 

Zastępca Prezydent Miasta Gliwice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z art. 205 ust. 2 oraz 5 z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), Prezydent Miasta 
uzyskał uprawnienie do wyznaczenia terminu składania wniosków dla rodziców uczniów, 
którzy w roku szkolnym 2021/2022 chcą uczęszczać do klas IV i VII szkół podstawowych 
powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów.  
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