
Zarządzenie Nr Ml /VIII/2023 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia A}.:?.!.'. 2023 roku 

w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego do klas czwartych oddziałów sportowych i klas 

siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762, z 2022 r. poz. 655, 

poz. 1116, poz. 1079, poz. 1700, poz. 1730, poz. 1383, poz. 2089) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do klas czwartych oddziałów sportowych i klas 

siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024 w załącznikach nr 1 i nr 2 do 

zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Młodzieży 

Urzędu Miasta Zgierza. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń przez okres 

14 dni. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło: 



zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do klas czwartych oddziałów sportowych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 
2023/2024. 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 

oddziału sportowego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
(zaświadczenie lekarskie) 

od 20 marca 2023 r. 
do 24 marca 2023 r. 
w godz. 8.00-15.00 

od 29 maja 2023 r. 
do 2 czerwca 2023 r.. 
w godz. 8.00-15.00 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do klasy czwartej 
oddziału sportowego i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 27 marca 2023 r. 
do 5 kwietnia 2023 r. 

od 5 czerwca 2023r. 
do 12 czerwca 2023r. 

3 Przeprowadzenie testów sprawności od 12 kwietnia 2023 
r. 
do 14 kwietnia 
2023r. 

od 13 czerwca 2023r. 
do 16 czerwca 2023r. 

4 Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 

17 kwietnia 2023 r. 
do godz. 14.00 

19 czerwca 2023 r. 
do godz. 14.00 

5 Potwier^zeniąprzez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia \ 

od 18 kwietnia 2023 
r. 

do 21 kwietnia 2023 
r. 

w godz. 8.00-15.00 

od 19 czerwca 2023 
r. 
do 22 czerwca 2023 
r. 
w godz. 8.00-15.00 ( 1 

od 18 kwietnia 2023 
r. 

do 21 kwietnia 2023 
r. 

w godz. 8.00-15.00 

od 19 czerwca 2023 
r. 
do 22 czerwca 2023 
r. 
w godz. 8.00-15.00 

6 Podanie 9o publicznej-wiądomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

24 kwietnia 2023 r. 
do godz. 14.00 

23 czerwca 2023 r. 
do godz. 14.00 



zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia BAMh, 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do klas siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 
2023/2024. 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 

oddziału dwujęzycznego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 20 marca 2023 r. 
do 24 marca 2023 r. 
w godz. 8.00-15.00 

od 29 maja 2023 r. 
do 2 czerwca 2023 r.. 

w godz. 8.00-15.00 

2 Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do klasy siódmej oddziału 
dwujęzycznego dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 27 marca 2023 r. 
do 5 kwietnia 2023 r. 

od 5 czerwca 2023 r. 
do 12 czerwca 2023 r. 

3 Przeprowadzenie testu predyspozycji 
językowych 

12 kwietnia 2023 r. 
godz. 14.00 

14 czerwca 2023 r. 
godz. 14.00 

4 Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 
do drugiego etapu rekrutacji 

17 kwietnia 2023 r. 
do godz. 14.00 

20 czerwca 2023 r. 
do godz.. 14.00 

5 Składanie dokumentów - kopii 
świadectwa promocyjnego do klasy 
VII 
i potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woji przyjęełąw postaci 
pisemnego/^świadczenia \ 

od 23 czerwca 2023 r. 
do 29 czerwca 2023r. 
w godz. 8.00-15.00 

od 23 czerwca 2023 r. 
do 29 czerwca 2023 r. 

w godz. 8.00-15.00 

6 Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną l|sty 
kandydatów przyjętych 1 — 
nieprzyjętych 

30 czerwca 2023 r. 
do godz. 14.00 

30 czerwca 2023 r. 
do godz. 14.00 


