
Harmonogram działań rekrutacyjnych 

Lp. Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w  

postępowaniu 

uzupełniającym 

Rodzaj czynności 

 

1. 16.03 – 27.03.2020 r. 

oraz w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia 

odwołania ograniczenia 

funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty 

17.08 – 19.08.2020 r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

klasy IV wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

2. hala sportowa 

w ciągu 10 dni roboczych 

od dnia odwołania 

ograniczenia 

funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty 

hala sportowa 

20.08.2020 r. (czwartek) 

g. 16.00 

 

Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej dla kandydatów ubiegających się  

przyjęcie do klas IV. 

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. 

3. 

w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia zakończenia prób 

sprawności fizycznej 

24.08.2020 r. 

godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne, a którzy negatywne 

wyniki prób sprawności fizycznej. 

4. w ciągu 10 dni roboczych 

od ostatniego dnia podania 

do publicznej wiadomości 

listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne i  

negatywne wyniki prób 

sprawności fizycznej. 

27.08.2020 r. 

godz. 12.00 

Opublikowanie list kandydatów 

zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

5. w ciągu 5 dni roboczych 

licząc od dnia podania do 

publicznej wiadomości 

listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

do 28.08.2020 r. 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu 

dziecka w szkole, do której zostało 

zakwalifikowane - w formie 

pisemnego oświadczenia. 

6. 

w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-

wychowawczych 

do 28.08.2020 r. 

Dostarczenie przez kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie do 

oddziału sportowego świadectwa 

ukończenia klasy programowo 

niższej. 

7. w 3 dniu roboczym od 

ostatniego dnia dokonania 

czynności wymienionej w 

wierszu 6 

31.08.2020 r. 

Opublikowanie list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do klasy 

IV sportowej. 

 


