
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 5/2021 

Dyrektora SP5  

z dnia 8 lutego 2021 r.  

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych, 

a także do klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych, w przypadku gdy szkolenie 

w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie 

Lp.  Rodzaj czynności  Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym  

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym  

1.  Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszenia do 

klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie danej 

szkoły oraz złożenie w szkole podpisanego 

zgłoszenia.  

12 marca godz. 10.00  
- 31 marca  godz. 14.00  

9 sierpnia godz. 10.00  
 - 13 sierpnia godz. 14.00  

2.  Rejestracja w systemie elektronicznym wniosku do 

klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem danej 

szkoły oraz złożenie w szkole pierwszego wyboru 

podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych 

wniosku i dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów.  

-  9 sierpnia godz. 10.00  
 - 13 sierpnia godz. 14.00  

3.  Złożenie podpisanego przez rodziców/opiekunów 

prawnych wniosku o przyjęcie do klasy wyższej niż 

klasa I oddziału sportowego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków i kryteriów rekrutacyjnych.  

12 marca godz. 10.00  
- 31 marca  godz. 14.00  

9 sierpnia godz. 10.00  
 - 13 sierpnia godz. 14.00  

4.  Przeprowadzenie  prób sprawności fizycznej w 

postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 

sportowych.  

14 kwietnia  

godz.10:35 piłka nożna 

godz. 12:40 połka 

siatkowa 

16 sierpnia 

godz.10:35 piłka nożna 

godz. 12:40 połka 

siatkowa  

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.  

 

19 kwietnia godz. 14:00  
 

18 sierpnia godz. 14:00  

6.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły i 

weryfikacja dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   

do 21 kwietnia  do 20 sierpnia  

7.  Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym.     

23 kwietnia godz. 14.00  24 sierpnia godz. 14.00  

8.  Pisemne potwierdzenie przez rodzica/opiekuna 

prawnego woli przyjęcia kandydata do szkoły 

podstawowej.  

23 kwietnia godz. 15.00  
- 29 kwietnia godz. 

14.00  

24 sierpnia godz. 15.00  
- 26 sierpnia godz. 14.00  

9.  Opublikowanie list kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.  
30 kwietnia godz. 14.00  27 sierpnia godz. 14.00  

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora 
przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 


