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                                                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia 11/2021/2022 z 15.12.2021 r. 
 
 

 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  

ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW  
DO KLAS PIERWSZYCH SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3    

 NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI 
TERMIN POSTEPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO 

TERMIN 
POSTEPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO 

1.  
Podanie przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego 
harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  
i uzupełniającego  

29.10.2021 29.10.2021 

2. 
Podanie przez Dyrektora Szkoły harmonogramu 
postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3  

03.11.2021 03.11.2021 

      3. 

W dniu 8.12.2021 r na stornie internetowej szkoły 
zostanie zamieszczony link do elektronicznej platformy 
rekrutacyjnej na rok szkolny 2022/2023. 
 
Rekrutacja zostanie przeprowadzona za pomocą 
elektronicznego systemu rekrutacji. 

 

08.12.2021-
21.12.2021 

Termin składania 
zaświadczenia 

lekarskiego 
przedłużony do 
21.01.2022 r. 

01.03.2022-
31.03.2022 

 
        4. 

Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej dla 
kandydatów  do klasy  pierwszej   Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3   w Aleksandrowie Łódzkim. 
 

08.12.2021-
21.12.2021 

Dodatkowe terminy 
prób sprawności 

fizycznej 
10.01.2022-
13.01.2022 

31.03.2022 
godzina 15:30  

Dodatkowy termin 
prób sprawności 

fizycznej 
30.03.2022 

godzina 15:30 

      5.  

Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa 
Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 

14.01.2022 07.04.2022 

     6.  

Weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata kryteriów naboru do szkoły sportowej. 

21.01.2022 08.04.2022 

     7.  
Podanie do publicznej wiadomości przez  szkolną 
komisję rekrutacyjną  listy kandydatów 24.01.2022 15.04.2022 



  

 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Józefa Jaworskiego 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bankowa 7/11 
Tel. 42-712-15-68  
email: szkolasport@wp.pl  
www.szkolasport.pl 

 

 2 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
w trakcie postępowania rekrutacyjnego do klasy 
pierwszej. 

     8.  

Podanie do publicznej wiadomości  przez szkolną  
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie 
punktów, która uprawnia  do przyjęcia do szkoły.  

31.01.2022 22.04.2022 

    9. Składanie wniosków  do szkolnej komisji rekrutacyjnej  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy  przyjęcia.  

W terminie do 7 dni  od dnia podania do 
publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych  i nieprzyjętych 

      10. Przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy  
przyjęcia 

W  terminie 5  dni od dnia  złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

      11. Składanie do dyrektora szkoły odwołań od 
rozstrzygnięcia  szkolnej komisji  rekrutacyjnej  

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

      12. Rozstrzygniecie przez dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej 

Do 7 dni od dnia  otrzymania odwołania                   
od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej 

 

 

 


