
ZARZ1\DZENIE Nr~01-t NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia tf3 rna. ja. 2020 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ustalenia harmonogram6w czynnosci 
w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu uzupelniaj~cym do przedszkoli 

oraz do klas 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 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, art. 154 ust. 6 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 oraz z 2020 r. poz. 374) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarzqdzeniu Nr 3717/VIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie ustalenia harmonogram6w czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym oraz 
postypowaniu uzupelniajqcym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddzia16w 
dwujyzycznych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 
2020/2021, wprowadzam nastypujqce zmiany: 

1) harmonogram czynnoscl w postypowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2020/2021, 
stanowiqcy zalqcznik Nr 2 do zarzqdzenia, otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 1 
do niniej szego zarzqdzenia; 

2) harmonogram czynnosci w postypowaniu uzupelniajqcym do klas pierwszych 
w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2020/2021, 
stanowiqcy zalqcznik Nr 3 do zarzqdzenia, otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 2 
do niniej szego zarzqdzenia. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia N r lt011 IVIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 13 1Y1~,~ 2020 r. 

Zal~cznik Nr 2 
do zarz~dzenia Nr 3717/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 31 marca 2020 r. 

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym 
do klas pierwszych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, 

na rok szkolny 2020/2021 

Rodzaj czynnosci Termin 
w post~powaniu 
rekrutacyjnym 

Skladanie wydrukowanych z systemu: zgloszen 
kandydat6w do klas pierwszych og6lnodostypnych 
obwodowych szk61 podstawowych lub wniosk6w 0 

04.05.2020 r. - 29.05.2020 r. przyjycie kandydat6w do klas pierwszych 
og6lnodostypnych szk61 podstawowych spoza obwodu do godz. 15.00 

wraz z dokumentami potwierdzaj ~cymi spelnianie 
kryteri6w branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym 

Skladanie do dyrektor6w szk61, w kt6rych prowadzone 
s~ oddzialy integracyjne lub szkoly integracyjnej 

04.05.2020 r. - 21.05.2020 r. podan 0 przyjycie kandydat6w do oddzialu 
integracyjnego wraz z orzeczeniem 0 potrzebie do godz. 15.00 

ksztalcenia specjalnego. 

Skladanie wydrukowanych z systemu wniosk6w 
o przyjycie kandydat6w do oddzia16w sportowych 14.05.2020 r. - 21.05.2020 r. 
wraz z dokumentami potwierdzaj~cymi spelnianie do godz. 15.00 
kryteri6w. * 

Udzial kandydat6w w pr6bach sprawnosci fizycznej 
do oddzia16w sportowych organizowanych przez 22.05.2020 r. - 25.05.2020 r. 
szkoly.** 

Podanie przez komisjy rekrutacyjn~ do publicznej 
wiadomosci listy kandydat6w, kt6rzy uzyskali 

26.05.2020 r. do godz. 12.00 pozytywne wyniki pr6b sprawnosci fizycznej. 

Weryfikacja wniosk6w 0 przyjycie do szkoly spoza 
obwodu i dokument6w potwierdzaj~cych spelnianie 
przez kandydat6w kryteri6w branych pod uwagy w 
postypowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 01.06.2020 r. - 02.06.2020 r. 
przewodnicz~cego komisji rekrutacyjnej czynnosci, 0 

kt6rych mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe. 



Podanie przez komisjy rekrutacyjn,! do publicznej 

7. 
wiadomosci listy kandydat6w zakwalifikowanych 

09.06.2020 r. do godz. 12.00 i kandydat6w niezakwalifikowanych. 

Skladanie przez rodzic6w kandydat6w spoza obwodu 

8. 
zakwalifikowanych do danej szkoly pisemnych 10.06.2020 r. - 16.06.2020 r. 
oswiadczen potwierdzaj,!cych woly przyjycia. do godz.15.00 

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy 

9. rekrutacyjn,! listy kandydat6w przyjytych i 17.06.2020 r. do godz.12.00 
kandydat6w nieprzyjytych do szkoly pozaobwodowej. 

* 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 ustal,! i podadz,! do publicznej wiadomosci 
dyrektorzy poszczeg6lnych szk61, w kt6rych prowadzone S,! oddzialy sportowe. 

Dopuszcza si~ dokonanie za pomoc~ srodk6w komunikacji eiektronicznej czynnosci: 
- skladania wydrukowanych z systemu: zgloszen kandydat6w do klas pierwszych 
og6lnodostypnych obwodowych szk61 podstawowych lub wniosk6w 0 przyjycie kandydat6w 
do klas pierwszych og6lnodostypnych, sportowych lub integracyjnych szk61 podstawowych 
spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzaj,!cymi spelnianie kryteri6w branych pod uwagy 
w postypowaniu rekrutacyjnym, 
- skladania do szk61, w kt6rych prowadzone S,! oddzialy integracyjne lub szkoly integracyjnej 
podan 0 przyjcie kandydat6w do oddzialu integracyjnego wraz z orzeczeniem 0 potrzebie 
ksztalcenia specjalnego, 
- skladania przez rodzic6w kandydat6w spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoly 
pisemnych oswiadczen potwierdzaj,!cych woly przyjycia. 



Zalqcznik N r 2 
do zarzqdzenia Nrlf01:t IVIIII20 
Prezydenta Miast~ Lodzi 
z dnia 4'0 fl1O-.)\j., 2020 r. 

Zalqcznik N r 3 
do zarzqdzenia Nr 3717/VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 31 marca 2020 r. 

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

na rok szkolny 2020/2021 

Post~powanie uzupelniaj~ce przeprowadza si~ po zakonczeniu post~powania 
rekrutacyjnego, jezeli szkola nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Rodzaj czynnosci 

Skladanie zgloszen kandydatow do klas pierwszych 
ogolnodostypnych obwodowych szkol podstawowych lub 
wnioskow 0 prZYJyCle kandydatow do klas pierwszych 
ogolnodostypnych szkol podstawowych spoza obwodu wraz z 
dokumentami potwierdzajqcymi spelnianie kryteriow branych pod 
uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym. 

Skladanie do dyrektorow szkol, w ktorych prowadzone Sq oddzialy 
integracyjne lub szkoly integracyjnej podan 0 prZYJyCle 
kandydatow do oddzialu integracyjnego wraz z orzeczenlem 
o potrzebie ksztalcenia specjalnego. 

Skladanie wnioskow 0 prZYJyCle kandydatow do oddzialow 
sportowych wraz z dokumentami potwierdzaj qcymi spelnianie 
kryteriow. * 
Udzial kandydatow w probach sprawnosci fizycznej do oddzialow 
sportowych organizowanych przez szkoly. ** 
Podanie przez komisjy rekrutacyjnq do publicznej wiadomosci 
listy kandydatow, ktorzy uzyskali pozytywne wyniki prob 
sprawnosci fizycznej. 

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

Podanie przez komisjy rekrutacyjnq do publicznej wiadomosci 
listy kandydatow zakwalifikowanych 1 kandydatow 
niezakwalifikowanych. 

Termin 
w post~powaniu 
uzupelniaj~cym 

22.06.2020 r. 
- 03.07.2020 r. 
do godz. 15.00. 

na biezqco 

22.06.2020 r. 
- 03.07.2020 r. 
do godz. 15.00. 

06.07.2020 r. 

07.07.2020 r. 
do godz. 15.00 

08.07.2020 r. 
- 09.07.2020 r. 

10.07.2020 r. 
do godz. 12.00 



Skladanie przez rodzicow kandydatow spoza obwodu 13.07.2020 r. 
8. zakwalifikowanych do danej szkoly pisemnych oswiadczen - 14.07.2020 r. 

potwierdzaj'lcych woly przyjycia. do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn'l 
15.07.2020 r. 

9. listy kandydatow przyjytych i kandydatow nieprzyjytych do szkoly 
pozaobwodowej. do godz. 15.00 

* Bez wzglydu na to, czy oddzialy sportowe tworzone S'l w szkolach obwodowych, 
czy pozaobwodowych, nabor do nich odbywa siy wedlug tych samych zasad, co oznacza, 
it kandydaci do tych klas skladaj'l tylko i wy1'lcznie wnioski. 

* * Godziny przeprowadzenia sprawdzianu ustal'l i podadz'l do publicznej wiadomosci 
dyrektorzy poszczegolnych szkol, w ktorych prowadzone S'l oddzialy sportowe. 

Dopuszcza si~ dokonanie za pomoc~ srodkow komunikacji elektronicznej czynnosci: 
- skladania wydrukowanych z systemu: zgloszen kandydatow do klas pierwszych 
ogolnodostypnych obwodowych szkol podstawowych lub wnioskow 0 przyjycie kandydatow 
do klas pierwszych ogolnodostypnych, sportowych lub integracyjnych szkol podstawowych 
spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzaj'lcymi spelnianie kryteriow branych pod uwagy 
w postypowaniu rekrutacyjnym, 
- skladania do szkol, w ktorych prowadzone S'l oddzialy integracyjne lub szkoly integracyjnej 
podan 0 przyjcie kandydatow do oddzialu integracyjnego wraz z orzeczeniem 0 potrzebie 
ksztalcenia specj alne go, 
- skladania przez rodzicow kandydatow spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoly 
pisemnych oswiadczen potwierdzaj'lcych woly przyjycia. 


