
ZARZl\DZENIE Nr '34:; NIII/21 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 


z dnia .l.t=/ ~tdC.Z:L4.('·a.. 2021 r. 


w sprawie ustalenia na rok szkolny 202112022 harmonogram6w czynnosci 

w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu uzupelniaj~cym do przedszkoli, 


do k1as I szk61 podstawowych, do oddzial6w dwuj~zycznych na poziomie k1as VII szk61 

podstawowych i do oddzial6w sportowych na poziomie klas IV-VIII szk61 podstawowych 


prowadzonych przez Miasto L6di. 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U . z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Ustalam harmonogram czynnoscl w postypowaniu rekrutacyjnym 
oraz postypowaniu uzupelniaj<lcym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto L6di, na rok 
szkolny 202112022, stanowi<lcy zal<lcznik N r 1 do zarz<ldzenia. 

2. Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym oraz postypowaniu 
uzupelniaj<lcym do klas I szk61 podstawowych prowadzonych przez Miasto L6di, na rok 
szkolny 2021 /2022, stanowi<lcy za1<lcznik Nr 2 do zarz<ldzenia. 

3. Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym oraz postypowaniu 
uzupelniaj<lcym do oddzial6w dwujyzycznych na poziomie klas VII w szkolach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto L6di, na rok szkolny 2021 /2022, stanowi<lcy 
zal<lcznik Nr 3 do zarz<ldzenia. 

4. Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym oraz postypowaniu 
uzupelniaj<}cym do oddzial6w sportowych na poziomie klas IV-VIII w szkolach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto L6di, na rok szkolny 2021/2022, stanowi<lcy 
zal<lcznik N r 4 do zarz<ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz<}dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Zarz<ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal'lcznik N r 1 
do zarz(j.dzenia Nr '3 Lj :; IVIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia J.. ':f !)t.0(.Z:("c'~a. 2021 r. 

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu 


uzupelniaj~cym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lodi, 

na rok szkolny 202112022 


Termin Termin 
Lp. Rodzaj czynnosci w post~powaniu w post~powaniu 

rekrutacyjnym uzupelniaj'lcym 
Zlozenie wniosku 0 przyj~cie 

do przedszkola wraz z dokumentami od 01.04.2021 r. od 02.08.2021 r. 

1. 
potwierdzaj'lcymi spelnianie przez 
kandydata warunk6w lub kryteri6w 
branych pod uwag~ w post~powaniu 
rekrutacyjnym. 

do 16.04.2021 r. 
do godz. 15.00 

do 06.08.2021 r. 
do godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisjy 
rekrutacyjn'l wniosk6w 
do przedszkola 1 

0 prZYJyCle 
dokument6w 

potwierdzaj'lcych spelnianie przez 
kandydata warunk6w lub kryteri6w od 01.04.2021 r. od 02.08.2021 r. 

2. branych pod uwag~ 

rekrutacyjnym, w 
w postypowaniu 
tym dokonanie 

do 23.04.2021 r. 
(godz.15.00) 

do 10.08.2021 r. 
(godz.15 .00) 

przez przewodnicz'lcego komisji 
rekrutacyjnej czynnosci, 0 kt6rych mowa 
wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisjy rekrutacyjn'l listy kandydat6w 
zakwalifikowanych 
i kandydat6w niezakwalifikowanych. 

07.05.2021 r. 
godz. 15.00 

17.08.2021 r. 
godz. 15.00 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przYJycla w postaci plsemnego 
oswiadczenia. 

od 10.05.2021 r. 
do 12.05.2021 r. 
do godz. 15.00 

od 18.08.2021 r. 
do 20.08.2021 r. 
do godz. 15.00 

5. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisjy rekrutacyjn(j. listy kandydat6w 
Iprzyjytych i kandydat6w nieprzyjytych. 

21.05.2021 r. 
godz. 15.00 

27.08.2021 r. 
godz. 15.00 



Zal'!cznik N r 2 
do zarz,!dzenia N r , 34 ~ NIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia .1. t:f !)t0C.~c..c.La. 2021 r. 

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu 
uzupelniaj~cym do klas I szk61 podstawowych prowadzonych przez Miasto L6di, 

na rok szkolny 202112022 

Termin Term in 
Lp. Rodzaj cZYlUlosci w postypowaniu w postypowaniu 

rekru tac yin ym uzupelniaj,!cym 
Skladanie poprzez system zgloszen od 04.0S.2021 r. 

kandydat6w do klas 
 do 02.06.2021 r. 

og61nodostypnych obwodowych 
 do godz. IS .00 

szk61 podstawowych. 


(w dniach 
 od 28.06.2021 r. 
2S-27.0S.2021 r. brak do 09.07.2021 r.1. 
mozliwosci kontaktu do godz. IS.00 
ze szkolnym 
administratorem 
naboru ze wzglydu 
na egzamm 
ucz. kl. VIII) 

Skladanie poprzez system od 04.0S.2021 r. 

wniosk6w 0 przyjycie kandydat6w 
 do 02.06.2021 r. 

do klas og61nodostypnych szk61 
 do godz. IS.00 

podstawowych spoza obwodu wraz 

z dokumentami potwierdzaj,!cymi 
(w dniach 

od 28.06.2021 r.
spelnianie kryteri6w branych2S-27.0S. 2021 r. 

do 09.07.2021 r.
pod uwagy w postypowaniu brak mozliwosci2. 

dogodz.lS.00
rekrutacyjnym. 	 kontaktu ze szkolnym 


administratorem 

naboru ze wzglydu 

na egzamin 

ucz. kl. VIII) 


Na biez'!co - zgodnieSkladanie poprzez system podan od 04.0S.2021 r. 
z orzeczemem 

integracyjnego lub szkoly do godz. IS.00 
o przyjycie kandydat6w do oddzialu do 28.0S.2021 r. 

o potrzebie 

integracyjnej. 
 ksztalcenia specjalnego 

(w dniach wydawanym przez 
2S-27.0S. 2021 r. poradniy psychologiczno
brak mozliwosci pedago gi czn'! 
kontaktu 
ze szkolnym 
administratorem 
Inaboru ze wzglydu 
na egzamin 
ucz. kl. VIII) 

3. 

http:2S-27.0S
http:dogodz.lS.00
http:branych2S-27.0S
http:t0C.~c..c.La


przez komisjy rekrutacyjn'ti 
dO publicznej wiadomosci listy 

r. 
do godz. 15.00 

od 21.05.2021 r. 12.07.2021 r. 
do .2021 r. 

.05.2021 r. 13.07.2021 r.
6. kandydatow, uzyskali 

do 12.00 godz. 15.00 ozytywne wyniki ~ ifizycznej. 


Weryfikacja wnioskow 0 przyjycie 

do szkoly i dokumentow 


otwierdzaj<1cych spelnianie 

andydatow kryteriow branych pod 


uwagy w postypowaniu 

od 07.06.2021 r. od 14.07.2021 r.

7. rekrutacyjnym, w dokonanie 
do 08.06.2021 r. do 15.07.2021 r. 

przez przewodniczqcego komisji 

8. 

9. 

!rekrutacyjnej 0 ktorych 
wart. 150 ust. 7 

dnia 14 grudnia 2016 r. -
,oswiatowe. 

do publicznej wiadomosci 
przez komisjy rekrutacyjn<1 listy 
kandydatow zakwalifikowanych i 
ikandydatow niezakwalifikowanych. 

Skladanie 

rZYJYCla. 
!Podanie do publicznej 
przez komisjy 

10. ikandydatow 
kandydatow 

szkoly pozaobwodowej. 

15.06.2021 r. 
do 12.00 

od 16.06.2021 r. 
do 21.06.2021 r. 
do 15.00 

16.07.2021 r. 
godz. 1 

od 19.07.2021 r. 
do 20.07.2021 r. 

godz. 15.00 

21 1 r. 
do godz. 15.00 

* wzg/ydu na to, oddzialy sportowe tworzone sq w szkolach obwodowych, 
czy pozaobwodoVvrych, nabor do odbywa wedlug tych zasad, co oznacza, 

kandydaci do tych klas '""~"'''''''I 

** Dzien i godziny sprawdzianu dyrektorzy 
w ktorych organizowane sq oddzialy sportowe i dyrektor Zespolu Szk61 Og61noksztakqcych 
nr 1 w Lodzi 



Zahj.cznik Nr 3 
do zarzl:j.dzenia Nr G~43NIII/21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia .l 'i !>t~r·~L..~Q. 2021 r. 

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu 
uzupelniaj~cym do oddzial6w dwuj~zycznych na poziomie klas VII w szkolach 

podstawowych prowadzonych przez Miasto L6di, na rok szkolny 202112022 

Data 
Etap rekrutacji, czynnosc rodzica kandydata 

od do 
Skladanie do szk61 prowadzl:j.cych oddzialy dwujyzyczne 

21.05.2021 r. dokument6w (dek1aracja oraz zgoda rodzic6w), kt6re10.05.2021 r. 
mozna bydzie pobrac ze strony internetowej szkoly. 

31.05.2021 r. 11.06.2021 r. 

Sprawdzian predyspozycji jyzykowych w szkole 

podstawowej, kt6ra prowadzi oddzial dwujyzyczny. 


Uwaga! 

Dyrektor szkoly podstawowej ustala daty 1 godziny 

przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji 
jyzykowych oraz przekazuje ww. informacje 
do publicznej wiadomosci. 
Podanie, przez komisjy rekrutacyjnl:j., 

21.06.2021 r. 
do publicznej wiadomosci listy kandydat6w, kt6rzy 
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji 
Uyzykowych. 
Skladanie przez kandydat6w, kt6rzy uzyskali pozytywny 
wynik ze sprawdzianu predyspozycji jyzykowych 
kserokopii swiadectwa promocyjnego do klasy VII, 
potwierdzonej za zgodnosc z oryginalem. 

25 .06.2021 r. 30.06.2021 r. Uwaga! 
do godz. 15.00 

W przypadku niezlozenia w wymaganym terminie 
kserokopii swiadectwa w szkole podstawowej do kt6rej 
kandydat aplikuje, kandydat me weimie udzialu 
w rekrutacji do oddzialu dwujyzycznego. 
Podanie, przez komisjy rekrutacyjnl:j., 

01.07.2021 r. do publicznej wiadomosci listy kandydat6w 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 



przez rodzic6w kandydata pisernnej woli 
kandydata oddzialu 
podstawowej. 

1 r. U Iwaga!
do godz. lS .00 

.W przypadku niezlozenia 



Nr4 
Nr '~4~NIII/21 

Prezvdenta Miasta Lodzi 
z dnia ,t~ c.c.~Q.. I r. 

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz post~powaniu 
uzupelniaj~cym do oddzial6w sportowych na poziomie klas 

w szkolach podstawowych prowadzonych Miasto L6dz, 
na rok szkolny 202112022 

prowadzi oddzialy 

31.05.2021 r. 02.06.2021 r. Uwaga! 

rekrutac j i, rodzica kandydata 

od do 

sportowymi 
na poziomie klas IV-VIII dokument6w: deklaracja 

21.0S .2021 r. I rodzic6w, kt6re mozna bydzie 10.OS.2021 r. 
szkoly oraz orzeczenia lekarskiego przez 

w podstawowej, kt6ra 
pr6b 

• lekarza podstawowej zdrowotnej 0 bardzo 

sprm,\tTIosci 

09.06.2021 r. 

1 r. 

14.06.2021 r. 

do IS.00 

Dyrektor szkoly podstawowej daty 
przeprowadzenia pr6b 
oraz przekazuje ww. informacje do 
wiadomosci . 

• Podanie publicznej wiadomosci 
rekrutacyjnq listy kandydat6w, 

wynik 

lILt/,I,",,", kandydat6w, uzyskali pozytywny wyni 
pr6b fizycznej oraz uzyskali r6wnorzydne 
wyniki pr6b sprawnosci sk!adajq w szkol 
podstawowej, do kt6rej aplikujq, dokument 
potwierdzajqce kryteri6w z art. 131 
ust. 2 Prawo oswiatowe tj: 

1. Wielodzietnosc kandydata; 
2. Niepelnosprawnosc jednego z 

kandydata; 
3. Niepefnosprawnosc z rodzic6w kandydata; 
4. Niepefnosprawnosc rodzenstwa kandydata; 
S. wychowywanie kandydata w rodzinie; 
6. kandydata zastypczq. 

Uwaga! W w 
potwierdzajqcych 

szkole podstawowej, 
on udzialu 



1 r. wiadomosci, komisjt; 
kandydat6w zakwalifikowanych

do godz. 1 

publicznej 
listy 

rodzic6w 
kandydata 
podstawowej. 

kandydata 
oddziaiu 

23 

1 r. 21 1 r. 

do 15.00 • W przypadku nieziozenia rodzic6w 
tenninie, kandydat nie 

sportowego. 

1 r. do 15.00 Iisty 

POST~POWANIE UZUPELNIAJ1\CE 

.07.2021 r. 
przez szkolne 

podstawowych 
wolnymi 

daty poszczeg61nych 
wiadomosci. 


