Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1089/OW/2021
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 stycznia 2021 r.
terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I (w tym oddziałów sportowych) publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Termin postępowania
LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMINY W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Publikacja oferty – otwarcie strony 22 marca 2021 r. godz. 31 maja 2021 r.
dla rodziców.
godz. 9.00
9.00

2.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym 22 marca 2021 r. godz.
– wprowadzenie zgłoszeń/wniosków 9.00 do
o przyjęcie przez rodziców.
16 kwietnia 2021 r.
godz. 15.00

31 maja 2021 r.
godz. 9.00
do 11 czerwca 2021 r.
godz. 15.00

3.

Złożenie w szkole pierwszego wyboru od 22 marca 2021 r.
podpisanego
wniosku
wraz do 16 kwietnia 2021 r.
z dokumentami
potwierdzającymi
spełnienie kryteriów branych pod
uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym/złożenie podpisanego
zgłoszenia w szkole obwodowej.

31 maja 2021 r.
do 11 czerwca 2021 r.

4.

Przeprowadzenie prób sprawności 26 kwietnia 2021 r.
fizycznej
dla
kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do
oddziałów sportowych.*

14 czerwca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości 30 kwietnia 2021 r.
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów,
którzy
uzyskali
pozytywne wyniki próby sprawności
fizycznej.

16 czerwca 2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości 17 maja 2021 r.
przez komisję rekrutacyjną listy godz. 9.00
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 czerwca 2021 r.
godz. 9.00

7.

Potwierdzenie przez rodziców woli 17 maja 2021 r. od 17 czerwca 2021 r.
przyjęcia
w postaci
pisemnego godz. 9.00 do
po godz. 9.00 do
oświadczenia.
23 czerwca 2021 r.
19 maja 2020 r.
godz. 15.00
godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości 24 maja 2021 r.
przez komisję rekrutacyjną listy godz. 9.00
kandydatów
przyjętych
i nieprzyjętych.

24 czerwca 2021 r.
godz. 15.00

*do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan
zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
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**do klas sportowych lub mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają stan
zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, posiadają pisemną zgodę rodziców na
uczęszczanie kandydata do oddziału, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach
ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie
sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
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