
ZARZ.-\DZENIE Nr 81'3 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 23 SfjC/l/l1(). 2019 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramow czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz 
post~powaniu uzupelniajllcym do przedszkoli oraz do kIas pierwszych szkol 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Lodz, na rok szkolny 2019/2020. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, \000, 1349, 1432 i 2500) 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 2018 r. poz. 996, \000, 
1290, 1669 i 2245) 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Ustalam harmonogram czynnosci w postl!Powaniu rekrutacyjnym oraz 
postctpowaniu uzupe!niajllcym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lodz, na rok 
szkolny 2019/2020, stanowillcy zahtcznik Nr 1 do zarzlldzenia. 

2. Ustalam harmonogram czynnosci w postctpowaniu rekrutacyjnym praz postctpowaniu 
uzupe!niajllcym do klas pierwszych szko! podstawowych prowadzonych przez Miasto Lodz, 
na rok szkolny 2019/2020, stanowillcy za!llcznik Nr 2 do zarzlldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzlldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzia!u Edukacji 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzctdu Miasta Lodzi. 

§ 3. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Zahtcznik Nr I 
do zarzlldzenia Nr 813 NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
zdnia 23 sijaf)l~ 2019r. 

Harmonogram czynnosci w postl!Powaniu rekrutacyjnym 
oraz postl!Powaniu uzupelniajllcym do przedszkoIi prowadzonych przez Miasto L6dz, 

na rok szkolny 2019/2020 

Termin Termin 
Rodzaj czynnosci w postl!powaniu w postl!Powaniu 

rekrutacyjnym uzupelniajllcym 
Skladanie wnioskow 0 przyjl(cie 
do przedszkoli wraz z dokumentami od 01.04.2019 r. od 29.07.2019 r. 
potwierdzajllcymi spelnianie przez do 19.04.2019 r. do 02.08.2019 r. 
kandydatow warunkow lub kryteriow do godz. 15.00 do godz. 15.00 
branych pod uwagl( w post~powaniu 
rekrutacyjnym. 
Weryfikacja przez komisj~ rekrutacyjnll 
wnioskow 0 przyj~cie do przedszkola 
i dokumentow potwierdzajllcych spelnianie 
przez kandydatow warunkow lub kryteriow 
branych pod uwagl( w post~powaniu od 01.04.2019 r. od 29.07.2019 r. 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez do 26.04.2019 r. do 06.08.2019 r. 
przewodniczllcego komisji rekrutacyjnej (godz.l5.00) (godz. 15.00) 
czynnosci, 0 ktorych mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 
z potn. zm.). 
Podanie do publicznej wiadomosci przez 

10.05.2019 r. 13.08.2019 r. 
komisjl( rekrutacyjnll listy kandydatow 

godz. 15.00 godz. 15.00 
zakwalifikowanych i kandydatow 
niezakwalifikowanych. 
Potwierdzanie przez rodzicow kandydatow od 13.05.2019 r. od 14.08.2019 r. 
woli przyjl(cia w postaci pisemnych do 17.05.2019 r. do 20.08.2019 r. 
oswiadczen. do godz. 15.00 do godz. 15.00 
Podanie do publicznej wiadomosci przez 

24.05.2019 r. 23.08.2019 r. komisjl( rekrutacyjnll listy kandydatow 
godz. 15.00 godz. 15.00 przyjl(tych i kandydatow nieprzyj~tych. 
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Zal~cznik Nr 2 
do zarz~dzenia N r ..3 '1-3 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 sf::rCLnfu-..2019 r. 

Harmonogram czynnosci w Postfpowaniu rekrutacyjnym 
oraz Postfpowaniu uzupelniajllcym do k1as pierwszych szk61 podstawowych 

prowadzonych przez Miasto LOdi, na rok szkolny 2019/2020 

Termin Termin 
Rodzaj czynnosci w post~powaniu w Postfpowaniu 

rekrutacyjnym uzupelniajllcym 
Skladanie zgloszen kandydat6w do klas od 06.05.2019 r. 
og61nodost~pnych obwodowych szk61 do 28.05.2019 r. 

od 24.06.2019 r. 

podstawowych. do 05.07.2019 r. 

Skladanie wniosk6w 0 przYJ~cle 

kandydat6w do klas og61nodost~pnych szk61 
podstawowych spoza obwodu wraz od 06.05.2019 r. od 24.06.2019 r. 
z dokumentami potwierdzaj~cymi spelnianie do 28.05.2019 r. do 05.07.2019 r. 
kryteri6w branych pod uwag~ 

w post~powaniu rekrutacyjnym. 

Skladanie podan 0 przyj~cie kandydat6w do N a biez~co - zgodnie 
oddzialu integracyjnego lub szkoly/plac6wki z opiniami 0 potrzebie 
ksztalcenia specjalnego wraz z orzeczeniem od 06.05.2019 r. ksztalcenia specjalnego 
o potrzebie ksztalcenia specja1nego. do 22.05.2019 r. wydawanymi przez 

poradnie psychologiczno· 
pedagogiczne 

Skladanie wniosk6w 0 przYJ\!Cle 
kandydat6w do oddzial6w sportoW)'ch wraz od 06.05.2019 r. od 24.06.2019 r. 
z dokumentami potwierdzaj~cymi spelnianie do 20.05.2019 r. do 05.07.2019 r. 
kryteri6w.* 

Udzial kandydat6w w pr6bach sprawnosci 
od 21.05.2019 r. fizycznej do oddzial6w sportowych 08.07.2019 r. 

organizowanych przez szkoly .•• do 22.05.2019 r. 

Podanie przez komisj~ rekrutacyjn~ do 
publicznej wiadomosci listy kandydat6w, 23.05.2019 r. 09.07.2019 r. 
kt6rzy uzyskali pozytywne wyniki pr6b do godz. 12.00 do godz.15.00 
sprawnosci fizycznej. 

Weryfikacja wniosk6w 0 prZYJ~Cle do 
szkoly 1 dokument6w potwierdzaj~cych 
spelnianie przez kandydat6w kryteri6w 
branych pod uwag\! w post\!powaniu 

od 29.05.2019 r. od 10.07.2019 r. rekrutacyjnym, wtym dokonanie przez 
do 31.05.2019 r. do 11.07.2019 r. 

przewodnicz~cego komisji rekrutacyjnej 
czynnosci, 0 kt6rych mowa wart. 150 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 



8. 

9. 

10. 

z p6Zn. zm.). 

Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisjl( rekrutacyjnlt listy kandydatow 10.06.2019 r. 12.07.2019 r. 
zakwalifikowanych 1 kandydatow do godz. 12.00 do godz. 12.00 
niezakwalifikowanych. 

Skladanie przez rodzicow kandydatow 
spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej od 11.06.2019 r. od 15.07.2019 r. 

szkoly, pisemnych oswiadczen do 13.06.2019 r. do 16.07.2019 r. 

potwierdzajltcych wol~ przyjl(cia. do godz. 15.00 do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisj~ rekrutacyj nlt listy kandydatow 17.06.2019 r. 17.07.2019 r. 
przyj~tych i kandydatow nieprzyjl(tych do do godz. 12.00 do godz. 15.00 
szkoly pozaobwodowej. 

• Bez wzgll(du na to, czy oddzialy sportowe tworzone slt w szkolach obwodowych, 
czy pozaobwodowych, nabor do nich odbywa si~ wedlug tych samych zasad, co oznacza, 
iz kandydaci do tych klas skladajlt tylko i wylltcznie wnioski. 

• * Dzien i godzinc,: przeprowadzenia sprawdzianu okresllt dyrektorzy poszczego1nych szkol 
z oddzialami sportowymi, ktore upublicznione zostanlt w pozniejszyrn terminie. 


