
Harmonogram działań rekrutacyjnych 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj działań 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 09.03.2020 r. 

do 27.03.2020 r. 

od 17.08.2020 r. 

do 19.08.2020 r. 

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z 

oddziałem sportowym 

Uwaga: Kandydat przystępuje do próby sprawności 

fizycznej w szkole, do której ubiega się o przyjęcie, w 

terminie wskazanym przez szkołę prowadzącą 

rekrutację do oddziału sportowego, mistrzostwa 

sportowego. Do próby sprawności fizycznej 

przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają 

bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony 

orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia 

odwołania 

ograniczenia 

funkcjonowania 

jednostek systemu 

oświaty 

pływalnia szkolna 

 

 

21.08.2020 r. 

 

 

 

 

 

hala sportowa 

 

21.08.2020 r. 

 

 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 

prób sprawności fizycznej 

w ciągu 2 dni roboczych 

od dnia zakończenia 

prób sprawności 

fizycznej 

 

24.08.2020 r. 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

w ciągu 10 dni roboczych 

od ostatniego dnia podania 

do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności 

fizycznej 

25.08.2020 r. – 

26.08.2020 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

w 4 dniu roboczym 

licząc od zakończenia 

przez komisję 

rekrutacyjną czynności 

wymienionych w 

wierszu 4. 

27.08.2020 r. 

6. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli 

uczęszczania do oddziału sportowego, poprzez 

złożenie oświadczenia przez rodziców.  

w ciągu 5 dni roboczych 

licząc od dnia podania do 

publicznej wiadomości 

listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

28.08.2020 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

w 4 dniu roboczym  

od ostatniego dnia 

dokonania czynności 

wymienionej  

w wierszu 6. 

31.08.2020 r. 

8. Złożenie w sekretariacie szkoły orzeczenia o 

zdolności dziecka do uprawiania sportu wydane 

przez lekarza medycyny sportowej oraz zgodę na 

uczestnictwo dziecka w zawodach sportowych i 

wyjazdach związanych z zawodami sportowymi 

(załącznik nr 3) 

 

do 31.08.20 r. 

 

do 11.09.2020 r. 

 


