
Zarządzenie nr 17/2022 
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  

z dnia 31 stycznia 2022 roku 

 
w sprawie: określenia terminów 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. 
  
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –Prawo 

oświatowe (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762.): 
 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Określa się 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 

wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

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 klasy siódmej 

oddziału dwujęzycznego 

oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

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, 

zaświadczenia lekarskiego o 

braku przeciwskazań do 

uczęszczania do szkoły 

sportowej oraz 

potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego 

oświadczenia  

od 24 czerwca 2022 r  
do 28 czerwca 2022 r. 

od 24 czerwca 2022 r  
do 28 czerwca 2022 r. 

7.  Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2022 r. 

 
 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i 
Sportu 

 
§ 4 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej  
2) w prasie lokalnej  

3) na tablicach informacyjnych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina 
Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym 

 


