ZARZi\DZENIE Nr806f NIIII20
PREZYDENTA MIAST A LODZI
z dnia .{ti'S1!FlfJ ti>v 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogram6w czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz
post~powaniu uzupelniaj~cym do przedszkoli oraz do k1as pierwszych i oddzial6w
dwuj~zycznych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok
szkolny 2020/2021.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,
1287,1680,1681,1818,2197 i 2248)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. 1. Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym oraz
postypowaniu uzupelniaj,!cym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok
szkolny 2020/2021, stanowi,!cy zal'!cznik Nr 1 do zarz,!dzenia.
2. Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2020/2021,
stanowi,!cy zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia.
3. Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu uzupelniaj,!cym do klas
pierwszych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny
2020/2021, stanowi,!cy zal'!cznik Nr 3 do zarz,!dzenia.
4. Ustalam harmonogram czynnoscl w postypowaniu rekrutacyjnym oraz
w postypowaniu uzupelniaj,!cym do oddzia16w dwujyzycznych w szkolach podstawowych
prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2020/2021, stanowi,!cy zal'!cznik Nr 4
do zarz,!dzenia.

§ 2. Wykonanie
zarz'!dzenia
powierzam
Dyrektorowi
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi.
§ 3. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Wydzialu

Edukacji

Zah}.cznik N r 1
do zarz~dzenia Nr 5061 IVIII/20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia A6 ,t'jv LV»\}... 2020 r.

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym
oraz post~powaniu uzupelniaj~cym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto L6dz,
na rok szkolny 2020/2021

Lp.

1.

Rodzaj czynnosci
Zlozenie
wniosku
0
prZYJyCle
do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzaj~cymi spelnianie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagy w postypowaniu
rekrutacyjnym.

przez
komisj y
wniosk6w 0 prZYJyCle
do
przedszkola 1 dokument6w
potwierdzaj ~cych spelnianie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagy w postypowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
komisj i
przez przewodnicz~cego
rekrutacyjnej czynnosci, 0 kt6rych
mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo
oswiatowe.
Podanie do publicznej wiadomosci
przez komisjy rekrutacyjn~ listy
kandydat6w
zakwalifikowanych
i kandydat6w niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie
przez
rodzica
kandydata woli przyjycia w postaci
pisemnego oswiadczenia.
Podanie do publicznej wiadomosci
przez komisjy rekrutacyjn~ listy
kandydat6w przyjytych i kandydat6w
nieprzyj «tych.

Termin
w post~powaniu
rekrutacyjnym

Termin
w post~powaniu
uzu pelniaj ~cym

od 1.04.2020 r.
do 17.04.2020 r.
do godz. 15.00

od 30.07.2020 r.
do 05.08.2020 r.
do godz. 15.00

od 01.04.2020 r.
do 24.04.2020 r.
(godz.l5.00)

od 30.07.2020 r.
do 06.08.2020 r.
(godz. 15.00)

8.05.2020 r.
godz. 15.00

14.08.2020 r.
godz. 15.00

od 11.05.2020 r.
do 14.05.2020 r.
do godz. 15.00

od 17.08.2020 r.
do 19.08.2020 r.
do godz. 15.00

22.05.2020 r.
godz.15.00

21.08.2020 r.
godz. 15.00

Weryfikacj a

rekrutacyjn~

2.

3.

4.

5.

Zal,!cznik Nr 2
do zarz,!dzenia Nr ~D61 NIII/20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia A6 .Jl~cnr}l~ 2020 r.

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym
do k1as pierwszych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6di,
na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynnosci

Termin
w post~powaniu
rekrutacyjnym
od 01.04.2020,r.
do 04.05.2020 r.

1.

Logowanie siy do systemu.

2.

Skladanie wydrukowanych z systemu: zgloszen kandydat6w
do klas pierwszych og61nodostypnych obwodowych szkol
podstawowych lub wnioskow 0 przyjycie kandydatow do klas
ogolnodostypnych szkol podstawowych spoza obwodu wraz
z dokumentami potwierdzaj,!cymi spelnianie kryteriow
branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym.

od 01.04.2020 r.
do 05.05.2020 r.
z wylaczeniem
nastt(puj,!cych dni:
21-23.04.2020 r.
- egzamin osmoklasistow

3.

Skladanie do dyrektorow szkol, w ktorych prowadzone s,!
oddzialy integracyjne lub szkoly integracyjnej podan 0
przyjycie kandydatow do oddzialu integracyjnego wraz z
orzeczeniem 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego.

od 01.04.2020 r.
do 20.04.2020 r.

4.

Skladanie
wydrukowanych
z
systemu
wnioskow
o prZYJyCle kandydatow do oddzialow sportowych wraz
z dokumentami potwierdzaj,!cymi spelnianie kryteriow. *

od 01.04.2020 r.
do 20.04.2020 r.

5.

Udzial kandydat6w w pr6bach sprawnosci fizycznej
do oddzialow sportowych organizowanych przez szkoly. **

od 27.04.2020 r.
do 28.04.2020 r.

6.

Podanie przez komisjy rekrutacyjn,! do publicznej wiadomosci
listy kandydatow, ktorzy uzyskali pozytywne wyniki prob
sprawnosci fizycznej.

29.04.2020 r,
do godz. 12.00

7.

Weryfikacja wniosk6w 0 przyjycie do szkoly spoza obwodu
i dokumentow potwierdzaj ,!cych spelnianie przez kandydatow
kryteriow branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym,
dokonanie
przez
przewodnicz,!cego
komisj i
w tym
rekrutacyjnej czynnosci, 0 ktorych mowa wart. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe.

od 06.05.2020 r.
do 07.05.2020 r.

8.

Podanie przez komisjy rekrutacyjn,! do publicznej wiadomosci
1
kandydatow
listy kandydatow zakwalifikowanych
niezakwalifikowanych.

15.05.2020 r.
do godz. 12.00

9.

Skladanie przez rodzicow kandydatow spoza obwodu
zakwalifikowanych do danej szkoly pisemnych oswiadczen
potwierdzaj,!cych woly przyjycia.

od 18.05.2020 r.
do 20.05.2020 r.
do godz. 15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn,!
listy kandydat6w przyj ytych 1 kandydat6w nieprzyjytych
do szkoly pozaobwodowej.

21.05.2020 r.
do godz. 12.00

*

Bez wzglydu na to, czy oddzialy sportowe tworzone S,! w szkolach obwodowych,
czy pozaobwodowych, nab6r do nich odbywa siy wedlug tych samych zasad, co oznacza,
iz kandydaci do tych klas skladaj,! tylko i wyl,!cznie wnioski.

**

Dzien i godziny przeprowadzenia sprawdzianu okresl,! dyrektorzy poszczeg61nych szk61,
w kt6rych prowadzone S,! oddzialy sportowe. Terminy sprawdzian6w upublicznione zostan,!
w p6zniejszym terminie.

Zal'!cznik Nr 3
do zarz,!dzenia Nr
NIII/20
Prezydenta Miasta ~odzi
z dnia46 S-l~rh"~ 2020 r.

5061

Harmonogram czynnosci w postftpowaniu uzupelniajqcym
do klas pierwszych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz,
na rok szkolny 2020/2021
Postftpowanie uzupelniajqce przeprowadza sift po zakonczeniu
rekrutacyjnego, jezeli szkola nadal dysponuje wolnymi miejscami.

postftpowania

Lp.

Rodzaj czynnosci

1.

Skladanie zgloszen kandydat6w do klas og6lnodostypnych
obwodowych szk61 podstawowych lub wniosk6w 0 przyjycie
kandydat6w do klas og6lnodostypnych szk61 podstawowych
spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzaj,!cymi
spelnianie kryteri6w branych pod uwagy w postypowaniu
rekrutacyj nym.

od 02.06.2020 r.
do 15.06.2020 r.

2.

Skladanie do dyrektor6w szk61, w kt6rych prowadzone S,!
oddzialy integracyjne lub szkoly integracyjnej podan
o przyjycie kandydat6w do oddzialu integracyjnego wraz z
orzeczeniem 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego.

na biez'!co

3.

Skladanie wniosk6w 0 przyjycie kandydat6w do oddzia16w
sportowych
wraz
z dokumentami
potwierdzaj ,!cymi
spelnianie kryteri6w. *

od 02.06.2020 r.
do 15.06.2020 r.

4.

Udzial kandydat6w w pr6bach sprawnosci fizycznej
do oddzia16w sportowych organizowanych przez szkoly. **

16.06.2020 r.

5.

Podanie przez komisjy rekrutacyjn,! do publicznej
wiadomosci listy kandydat6w, kt6rzy uzyskali pozytywne
wyniki pr6b sprawnosci fizycznej.

17.06.2020 r.
do godz.15.00

6.

Weryfikacja wniosk6w 0 przyjycie do szkoly spoza obwodu
1
dokument6w
potwierdzaj ,!cych
spelnianie
przez
kandydat6w kryteri6w branych pod uwagy w postypowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodnicz'!cego
komisji rekrutacyjnej czynnosci, 0 kt6rych mowa wart. 150
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe.

od 18.06.2020 r.
do 19.06.2020 r.

7.

Podanie przez komisjy rekrutacyjn,! do publicznej
wiadomosci
listy
kandydat6w
zakwalifikowanych
i kandydat6w niezakwalifikowanych.

22.06.2020 r.
do godz. 12.00

8.

Skladanie przez rodzic6w kandydat6w spoza obwodu
zakwalifikowanych do danej szkoly pisemnych oswiadczen
potwierdzaj,!cych woly przyjycia.

od 23.06.2020 r.
do 24.06.2020 r.
do godz. 15.00

9.

Podanie

do

publicznej

wiadomosci

Termin
w postftpowaniu
uzupelniajqcym

przez

komisjy

29.06.2020 r.

rekrutacyjn,! listy kandydat6w przyjytych
nieprzyjytych do szkoly pozaobwodowej.

1

kandydat6w

do godz. 15.00

*

Bez wzglydu na to, czy oddzialy sportowe tworzone s,! w szkolach obwodowych,
czy pozaobwodowych, nab6r do nich odbywa siy wedlug tych samych zasad, co oznacza,
iz kandydaci do tych klas skladaj,! tylko i wyl,!cznie wnioski.

** Godziny przeprowadzenia sprawdzianu okresl,! dyrektorzy poszczeg61nych szk61, w kt6rych
prowadzone S,! oddzialy sportowe.

Zalqcznik Nr 4
do zarzqdzenia Nr ~-1 IVIII/20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ,[6 ~f~u(;flltJ., 2020 r.

Harmonogram czynnosci w post-rpowaniu rekrutacyjnym oraz w post-rpowaniu
uzupelniajqcym do oddzial6w dwuj-rzycznych w szkolach podstawowych prowadzonych
przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2020/2021
Data
od
11.05.2020 r.

25.05.2020 r.

do
22.05.2020 r.

10.06.2020 r.

17.06.2020 r. do godziny 15.00

Etap rekrutacji, czynnosc rodzical opiekuna prawnego
kandydata
Skladanie do szk61, w kt6rych prowadzone s(}. oddzialy dwuj~zyczne
dokument6w (deklaracja oraz zgoda rodzic6w), kt6re mozna b~dzie
pobrac ze strony szkoly lub w sekretariacie.
Kandydaci przyst~puj(}. do sprawdzianu predyspozycji j~zykowych
w szkole podstawowej, kt6ra prowadzi oddzial dwuj~zyczny.
Uwaga!
Dyrektor
szkoly
podstawowej
ustala
dat~
i
godziny
przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji jyzykowych oraz
przekazuje ww. informacje do publicznej wiadomosci.
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn(}.
listy kandydat6w, kt6rzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
predyspozycji jyzykowych.
Kandydaci, kt6rzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu
predyspozycji j~zykowych skladaj(}. w szkole podstawowej
do kt6rej aplikuj(}. kserokopiy swiadectwa promocyjnego do klasy
VII, potwierdzonej za zgodnosc z oryginalem.

26.06.2020 r.

30.06.2020 r.
do godziny 15.00

01.07.2020 r. do godziny 15.00

Uwaga! W przypadku niezlozenia w wyznaczonym terminie
kserokopii swiadectwa w szkole podstawowej do kt6rej kandydat
aplikuje, nie weimie on udzialu w rekrutacji do oddzialu
dwujyzycznego.
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj~ rekrutacyjn(}.
listy kandydat6w zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Zlozenie przez rodzic6w/prawnych opiekun6w kandydata
pisemnej woli uczyszczania kandydata do oddzialu dwujyzycznego
w danej szkole podstawowej.

02.07.2020 r.

03.07.2020 r.
do godziny 15.00

06.07.2020 r. do godziny 15.00

Uwaga!
W przypadku niezlozenia przez rodzic6w/prawnych opiekun6w
pisemnej woli w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie
przyjt(ty do oddzialu dwujt(zycznego.
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjt( rekrutacyjn(}.
listy kandydat6w przyj~tych i nieprzyj~tych.

POSTF;POWANIE UZUPELNIAJl\CE

07.07.2020 r.

Rekrutacja uzupelniaj,!ca bydzie prowadzona przez szkolne
komisje rekrutacyjne w szkolach podstawowych, w kt6rych
prowadzone S,! oddzialy dwujyzyczne, kt6re dysponuj,! wolnymi
miejscami. Dyrektor szkoly okresla daty poszczeg61nych etap6w
rekrutacji i podaje do publicznej wiadomosci.

