
Zal~cznik N r 3 
do zarz~dzenia Nr ;r1!:f IVIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3f tn~ 2020 r. 

Harmonogram czynnosci w post-rpowaniu uzupelniaj~cym 
do klas pierwszych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, 

na rok szkolny 2020/2021 

Post-rpowanie uzupelniaj~ce przeprowadza si-r po zakonczeniu post-rpowania 
rekrutacyjnego, jezeli szkola nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Rodzaj czynnosci 

Skladanie zgloszen kandydatow do klas pierwszych 
ogolnodostypnych obwodowych szkol podstawowych lub 
wnioskow 0 przyjycie kandydatow do klas pierwszych 
ogolnodostypnych szkol podstawowych spoza obwodu wraz 
z dokumentami * potwierdzaj~cymi spelnianie kryteriow 
branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym. 

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

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

Podanie przez komisjy rekrutacyjn~ do publicznej 
wiadomosci listy kandydatow zakwalifikowanych 
i kandydatow niezakwalifikowanych. 

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

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy 
rekrutacyjn~ listy kandydatow przyjytych 1 kandydatow 
nieprzyjytych do szkoly pozaobwodowej. 

Termin 
w post-rpowaniu 
uzupelniaj~cym 

od 22.06.2020 r. 
do 03.07.2020 r. 
do godz. 15.00. 

na biez~co 

od 08.07.2020 r. 
do 09.07.2020 r. 

10.07.2020 r. 
do godz. 12.00 

od 13.07.2020 r. 
do 14.07.2020 r. 
do godz. 15.00 

15.07.2020 r. 
do godz. 15.00 

* Dopuszcza siy dokonanie za pomoc~ srodkow komunikacj i elektronicznej czynnosci: 
- skladania zgloszen kandydatow do klas pierwszych ogolnodostypnych obwodowych szkol 
podstawowych lub wnioskow 0 przyjycie kandydatow do klas pierwszych ogolnodostypnych 
szkol podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzaj~cymi spelnianie 
kryteriow branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym, 



- skladania do dyrektorow szkol, w ktorych prowadzone S,! oddzialy integracyjne lub szkoly 
integracyjnej podan 0 przyjycie kandydatow do oddzialu integracyjnego wraz z orzeczeniem 
o potrzebie ksztalcenia specjalnego, 
- skladania przez rodzicow kandydatow spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoly 
pisemnych oswiadczen potwierdzaj,!cych woly przyjycia. 


