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                                                             Załącznik 1 do zarządzenia 22/2021/2022 z 11.02.2022 r. 
 
 
 
Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego w Sportowej Szkole Podstawowej  
nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim na rok szkolny 2022/2023. 
 
 
 
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
do oddziału dwujęzycznego  

w Sportowej Szkoły Podstawowej  
nr 3 im. Józefa Jaworskiego w 

Aleksandrowie Łódzkim 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

do oddziału dwujęzycznego 
Sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Józefa 
Jaworskiego w Aleksandrowie 

Łódzkim 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

oddziału dwujęzycznego oraz 
wniosku o przyjęcie do klasy VII 
SSP nr 3 ( w przypadku 
kandydatów spoza szkoły) 

od 21 marca 2022 r  
do 25 marca 2022 r. 

od 30 maja 2022 r  
do 3 czerwca 2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do oddziału 
dwujęzycznego oraz wniosków o 
przyjęcie do klasy VII SSP 3 (w 
przypadku kandydatów spoza 
szkoły) 

od 28 marca 2022 r  
do 1 kwietnia 2022 r. 

od 6 czerwca 2022 r  
do 10 czerwca 2022 r. 

3.  Przeprowadzenie testu 
predyspozycji językowych 

11 kwietnia 2022 r. 13 czerwca 2022 r. 

4. Przeprowadzenie testu 
sprawności fizycznej dla uczniów 
spoza Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 

12 kwietnia 2022 r. 14 czerwca 2022 r.  

5. Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i nie 
zakwalifikowanych do drugiego 
etapu rekrutacji 

13 kwietnia 2022 r. 20 czerwca 2022 r. 

6. Składanie dokumentów -  kopii 
świadectwa promocyjnego do 
klasy VII (wszyscy kandydaci do 
oddziału dwujęzycznego), 
zaświadczenia lekarskiego dot. 
stanu zdrowia dziecka oraz 
pisemnej zgody na uczęszczanie 
dziecka do SSP 3(tylko kandydaci 
spoza szkoły) 

od 24 czerwca 2022 r  
do 28 czerwca 2022 r. 

od 24 czerwca 2022 r  
do 28 czerwca 2022 r. 



  

 

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 

 

 

7.  Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 

30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 

8. Składanie wniosków do  komisji 
rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienie  odmowy przyjęcia 
do klasy dwujęzycznej 

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

9. Przygotowanie  uzasadnienia 
odmowy przyjęcia przez 
przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej 

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

10. Składanie przez rodzica - do 
Dyrektora szkoły  odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

11. Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie 
przez Dyrektora odwołania 

Do 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

 
 
 


