
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

 KANDYDATÓW  

DO KLASY IV ODDZIAŁU SPORTOWEGO  

 

Podanie będzie dostępne na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. 

 

Planuje się utworzenie oddziałów IV klas sportowych w: 

 

 Szkole Podstawowej Nr 7  

 piłka nożna i tenis stołowy,  

 taniec i  bieg na orientację; 

 

 Szkole Podstawowej Nr 8  

 lekkoatletyka i pływanie; 

 

 Szkole Podstawowej Nr 9  

 piłka nożna i piłka siatkowa;  

 

 

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do  IV klas 

oddziałów sportowych 

 

L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego   Terminy przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV oddziału 

sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

18.03.2019 r. – 29.03.2019 r. 

2. 
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej 

01.04.2019 r. – 05.04.2019 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej.  
8.04.2019 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

8.04.2019 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego 

woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego 

oświadczenia. 

08.04.2019 r. – 09.04.2019 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

11.04.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do  IV klas 

oddziałów sportowych 

 

UWAGA: Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone tylko w przypadku 

wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

L.p. Czynności  postępowania uzupełniającego   Terminy przeprowadzenia 

postępowania uzupełniającego 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV oddziału 

sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

24.04.2019 r. – 10.05.2019 r. 

2. 
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej 

13.05.2019 r. – 17.05.2019 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej.  

21.05.2019 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

21.05.2019 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego 

woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego 

oświadczenia. 

21.05.2019 r. – 23.05.2019 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

24.05.2019 r. 

 

Rumia, dnia 31 stycznia 2019 r.  


