
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU 
UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ  SPORTOWEJ, 

PUBLICZNEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, ODDZIAŁU SPORTOWEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTWOWEJ OGÓLNODOSTEPNEJ, PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ZABRZE, LUB DO KLASY WYŻEJ 
NIŻ PIERWSZA W TYCH SZKOŁACH, NA ROK SZK. /  

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTEPOWANIU 
REKRUTACYJNYM 

TERMIN W POSTĘPOWANIU 
UZUPEŁNIJĄCYM 

Złoże ie w iosku o przyję ie do 
szkoły podstawowej 
mistrzostwa sportowego wraz z 
dokumentami 
potwierdzają y i speł ia ie 
przez kandydata warunków lub 
kryteriów ra y h pod uwagę 
w postępowa iu rekruta yj y  

Od 5 do 16  marca 2018 roku 
do godziny 1500 

Od 16 do 20 kwietnia 2018 roku 
do godziny 1500 

Weryfikacja przez komisję 
rekruta yj ą w iosków o 
przyję ie do szkoły 
podstawowej mistrzostwa 
sportowego i dokumentów 
potwierdzają y h speł ia ie 
przez kandydata warunków lub 
kryteriów ra y h pod uwagę 
w postępowa iu 
rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez 
przewod i zą ego ko isji 
rekruta yj ej zy oś i, o 
których mowa w art. 150.ust.1 
ustawy –Prawo oświatowe z 
dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 
2017, poz. 59) 

Od 19 do 20  marca 2018 roku  
gi astyka sportowa i piłka 

rę z a  

Od 23 do 24 kwietnia 2018 roku 

Przeprowadzenie prób        
spraw oś i fizy z ej, o który h 
mowa w art. 137.1 pkt.3  
(Dz. U.z 2017,poz. 59) 

22 marca 2018 roku 
(gimnastyka sportowa) 

6 i  kwiet ia  piłka 
rę z a  

Od 25 do 26 kwietnia 2018 
roku(gimnastyka sportowa) 
7 maja, 14 maja  i 21 maja 2018 
roku piłka rę z a   

Podanie do publicznej 
wiado oś i przez ko isję 
rekruta yj ą listy ka dydatów 
zakwalifikowanych i 
kandydatów 
niezakwalifikowanych art. 158 
ust.  ustawy Prawo oświatowe 
z dnia 14 grudnia 2017 r (Dz. U. 
2017 r. poz. 59)  
 

26 marca 2018 roku 
(gimnastyka sportowa)  

6 kwiet ia  roku piłka 
rę z a  

27  kwietnia 2018 roku 
(gimnastyka sportowa) 

 aja  roku piłka 
rę z a  

Potwierdzenie przez rodzica 
ka dydatów woli przyję ia w 
postaci pisemnego 
oświadczenia  

Od 26 marca do 6 kwietnia   
2018 roku (gimnastyka 
sportowa) 
26 kwietnia do 8 maja 2018 
roku  piłka rę z a  

Od 27 kwietnia do 8 maja 2018 
roku (gimnastyka sportowa) 
Od 23 maja do 28 maja 2018 
roku piłka rę z a  



Podanie do publicznej 
wiado oś i przez ko isję 
rekruta yj ą listy ka dydatów 
przyjęty h i ka dydatów 

ieprzyjęty h art. 158 ust. 3 
ustawy Prawo oświatowe z d ia 
14 grudnia 2017 r.  
(Dz. U. 2017 r. poz. 59) 

10 kwietnia 2018 roku 
(gimnastyka sportowa)  

 aja  roku piłka 
rę z a  

10 maja 2018 roku (gimnastyka 
sportowa) 

 aja  roku piłka 
rę z a  

 

 


