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Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do szkół podstawowych z oddziałami sportowymi oraz mistrzostwa sportowego
prowadzonych przez gminę – miasto Grudziądz w roku szkolnym 2022/2023
Etap rekrutacji/czynności rodzica
Postępowanie
Postępowanie
rekrutacyjne
uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa spor- od 01.02.2022 r. od 18.05.2022 r.
towego wraz z dokumentami potwierdzającymi do 29.04.2022 r. do 03.06.2022 r.
spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej z oddziałami
sportowymi lub mistrzostwa sportowego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandy- do 06.05.2022 r. do 08.06.2022 r.
data warunków określonych w art. 137 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy – Prawo oświatowe oraz dokonanie
przez komisję czynności, o których mowa w art.
157 ust. 2 pkt. 3 i 5 ustawy.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do od- od 09.05.2022 r. od 09.06.2022 r.
działów sportowych lub mistrzostwa sportowego, do 13.05.2022 r. do 17.06.2022 r.
o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali po17.05.2022 r.
21.06.2022 r.
zytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
Złożenie świadectw promocyjnych po klasie do
której kandydat uczęszczał w bieżącym roku oraz
do 28.06.2022 r.
innych istotnych w procesie rekrutacyjnym dokumentów.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postędo 30.06.2022 r.
powaniu rekrutacyjnym, w tym żądanie dokumentów przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo
oświatowe.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
04.07.2022 r. (godz. 13.00)
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia jego dziecka do oddziału sportowego lub mido 11.07.2022 r.
strzostwa sportowego danej szkoły.

