
ZARZ1\DZENIE Nr~flNIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 3( rfJOIY(JJ.. 2020 r. 

w sprawie ustalenia harmonogram6w czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym 
oraz post~powaniu uzupelniajqcym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddzial6w 

dwuj~zycznych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6di, 
na rok szkolny 2020/2021. 

N a podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, art. 154 ust. 6 
i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148,1078,1287,1680,1681,1818,2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym oraz 
postypowaniu uzupelniaj'lcym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok 
szkolny 2020/2021, stanowi'lcy za1'lcznik Nr 1 do zarz'ldzenia. 

2. Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2020/2021, 
stanowi'lcy za1'lcznik N r 2 do zarz'ldzenia. 

3. Ustalam harmonogram czynnosci w postypowaniu uzupelniaj'lcym do klas 
pierwszych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 
2020/2021, stanowi'lcy za1'lcznik Nr 3 do zarz'ldzenia. 

4. Ustalam harmonogram czynnoscl w postypowaniu rekrutacyjnym oraz 
w postypowaniu uzupelniaj'lcym do oddzia16w dwujyzycznych w szkolach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2020/2021, stanowi'lcy za1'lcznik Nr 4 
do zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz'ldzenie Nr 3061NIIII20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 16 stycznia 
2020 r. w sprawie ustalenia harmonogram6w czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym oraz 
postypowaniu uzupelniaj'lcym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddzia16w 
dwujyzycznych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 
2020/2021. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zahlcznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr 8?!'1tNIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3 If mQJVCA.., 2020 r. 

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym 
oraz post~powaniu uzupelniaj~cym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto L6dz, 

na rok szkolny 2020/2021 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Rodzaj czynnosci 

Zlozenie* wniosku 0 prZYJyCle 
do przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzaj,!cymi spelnianie przez 
kandydata warunkow lub kryteriow 
branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym. 

Weryfikacja przez komisjy 
rekrutacyjn,! wnioskow 0 prZYJyCle 
do przedszkola 1 dokumentow 
potwierdzaj,!cych spelnianie przez 
kandydata warunkow lub kryteriow 
branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodnicz'!cego komisj i 
rekrutacyjnej czynnosci, 0 ktorych 
mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe. 
Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisj y rekrutacyj n,! listy 
kandydatow zakwalifikowanych 
i kandydatow niezakwalifikowanych. 

Potwierdzenie* przez rodzica 
kandydata woli prZYJyCla w postaci 
pisemnego oswiadczenia. 
Podanie do publicznej wiadomosci 
przez komisjy rekrutacyjn,! listy 
kandydatow przyjytych i kandydatow 
nieprzyj ytych. 

Termin 
w post~powaniu 
rekrutacyjnym 

od 04.05.2020 r. 
do 15.05.2020 r. 
do godz. 15.00 

od 04.05.2020 r. 
do 19.05.2020 r. 

(godz.15.00) 

27.05.2020 r. 
godz. 15.00 

od 27.05.2020 r. 
do 29.05.2020 r. 
do godz. 15.00 

05.06.2020 r. 
godz.15.00 

Termin 
w post~powaniu 
uzupelniaj~cym 

od 03.08.2020 r. 
do 07.08.2020 r. 
do godz. 15.00 

od 03.08.2020 r. 
do 07.08.2020 r. 

(godz. 15.00) 

14.08.2020 r. 
godz. 15.00 

od 17.08.2020 r. 
do 19.08.2020 r. 
do godz. 15.00 

21.08.2020 r. 
godz. 15.00 

* Dopuszcza siy dokonanie za pomoc,! srodkow komunikacji elektronicznej czynnosci zlozenia 
wniosku 0 przyjycie do przedszkola wraz z dokumentami oraz czynnosci potwierdzenia przez 
rodzica kandydata woli przyjycia w postaci pisemnego oswiadczenia. 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr 3r1=l NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia '31 (nfYfCA9...; 2020 r. 

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym 
do klas pierwszych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, 

na rok szkolny 2020/2021 

Rodzaj czynnosci 

Skladanie wydrukowanych z systemu: * zgloszen kandydatow 
do klas pierwszych ogolnodostypnych obwodowych szkol 
podstawowych lub wnioskow 0 przyjycie kandydatow do klas 
pierwszych ogolnodostypnych szkol podstawowych spoza 
obwodu wraz z dokumentami potwierdzaj,!cymi spelnianie 
kryteriow branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym. 

Skladanie do dyrektorow szkol, w ktorych prowadzone s,! 
oddzialy integracyjne lub szkoly integracyjnej podan 
o przyjycie* kandydatow do oddzialu integracyjnego wraz 
z orzeczeniem 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego. 

Weryfikacja wnioskow 0 przyjycie do szkoly spoza obwodu 
i dokumentow potwierdzaj,!cych spelnianie przez kandydatow 
kryteriow branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonanie przez przewodnicz,!cego komisj i 
rekrutacyjnej czynnosci, 0 ktorych mowa wart. 150 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe. 

Podanie przez komisjy rekrutacyjn,! do publicznej wiadomosci 
listy kandydatow zakwalifikowanych 1 kandydatow 
niezakwalifikowanych. 

Skladanie przez rodzicow kandydatow spoza obwodu 
zakwalifikowanych do danej szkoly pisemnych oswiadczen * 
potwierdzaj,!cych woly przyjycia. 

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn,! 
listy kandydatow przyjytych 1 kandydatow nieprzyjytych 
do szkoly pozaobwodowej. 

Termin 
w post~powaniu 
rekrutacyjnym 

od 04.05.2020 r. 
do 29.05.2020 r. 
do godz. 15.00 

od 04.05.2020 r. 
do 21.05.2020 r. 
do godz. 15.00 

od 01.06.2020 r. 
do 02.06.2020 r. 

09.06.2020 r. 
do godz. 12.00 

od 10.06.2020 r. 
do 16.06.2020 r. 
do godz.15.00 

17.06.2020 r. 
do godz.12.00 

* Dopuszcza siy dokonanie za pomoc,! srodkow komunikacji elektronicznej czynnosci: 
- skladania wydrukowanych z systemu: zgloszen kandydatow do klas pierwszych 
ogolnodostypnych obwodowych szkol podstawowych lub wnioskow 0 przyjycie kandydatow 
do klas pierwszych ogolnodostypnych szkol podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami 
potwierdzaj,!cymi spelnianie kryteriow branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym, 
- skladania do dyrektorow szkol, w ktorych prowadzone S,! oddzialy integracyjne lub szkoly 
integracyjnej podan 0 prZYJyCle kandydatow do oddzialu integracyjnego wraz 
z orzeczeniem 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego, 



- skladanie przez rodzic6w kandydat6w spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoly 
pisemnych oswiadczen potwierdzaj,!cych woly przyjycia. 



Zal~cznik N r 3 
do zarz~dzenia Nr ;r1!:f IVIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 3f tn~ 2020 r. 

Harmonogram czynnosci w post-rpowaniu uzupelniaj~cym 
do klas pierwszych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, 

na rok szkolny 2020/2021 

Post-rpowanie uzupelniaj~ce przeprowadza si-r po zakonczeniu post-rpowania 
rekrutacyjnego, jezeli szkola nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Rodzaj czynnosci 

Skladanie zgloszen kandydatow do klas pierwszych 
ogolnodostypnych obwodowych szkol podstawowych lub 
wnioskow 0 przyjycie kandydatow do klas pierwszych 
ogolnodostypnych szkol podstawowych spoza obwodu wraz 
z dokumentami * potwierdzaj~cymi spelnianie kryteriow 
branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym. 

Skladanie do dyrektorow szkol, w ktorych prowadzone s~ 
oddzialy integracyjne lub szkoly integracyjnej podan 
o przyjycie kandydatow* do oddzialu integracyjnego wraz 
z orzeczeniem 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego. 

Weryfikacja wnioskow 0 przyjycie do szkoly spoza obwodu 
1 dokumentow potwierdzaj ~cych spelnianie przez 
kandydatow kryteriow branych pod uwagy w postypowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodnicz~cego 
komisji rekrutacyjnej czynnosci, 0 ktorych mowa wart. 150 
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe. 

Podanie przez komisjy rekrutacyjn~ do publicznej 
wiadomosci listy kandydatow zakwalifikowanych 
i kandydatow niezakwalifikowanych. 

Skladanie przez rodzicow kandydatow spoza obwodu 
zakwalifikowanych do danej szkoly pisemnych oswiadczen * 
potwierdzaj~cych woly przyjycia. 

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy 
rekrutacyjn~ listy kandydatow przyjytych 1 kandydatow 
nieprzyjytych do szkoly pozaobwodowej. 

Termin 
w post-rpowaniu 
uzupelniaj~cym 

od 22.06.2020 r. 
do 03.07.2020 r. 
do godz. 15.00. 

na biez~co 

od 08.07.2020 r. 
do 09.07.2020 r. 

10.07.2020 r. 
do godz. 12.00 

od 13.07.2020 r. 
do 14.07.2020 r. 
do godz. 15.00 

15.07.2020 r. 
do godz. 15.00 

* Dopuszcza siy dokonanie za pomoc~ srodkow komunikacj i elektronicznej czynnosci: 
- skladania zgloszen kandydatow do klas pierwszych ogolnodostypnych obwodowych szkol 
podstawowych lub wnioskow 0 przyjycie kandydatow do klas pierwszych ogolnodostypnych 
szkol podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzaj~cymi spelnianie 
kryteriow branych pod uwagy w postypowaniu rekrutacyjnym, 



- skladania do dyrektorow szkol, w ktorych prowadzone S,! oddzialy integracyjne lub szkoly 
integracyjnej podan 0 przyjycie kandydatow do oddzialu integracyjnego wraz z orzeczeniem 
o potrzebie ksztalcenia specjalnego, 
- skladania przez rodzicow kandydatow spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoly 
pisemnych oswiadczen potwierdzaj,!cych woly przyjycia. 



Za1'lcznik N r 4 
do zarz'ldzenia Nr 3rr-r IV II I12 0 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Sf ~ 2020 r. 

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym oraz w post~powaniu 
uzupelniaj~cym do oddzial6w dwuj~zycznych w szkolach podstawowych prowadzonych 

przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2020/2021 

Data 

od do 

11.05.2020 r. 22.05.2020 r. 

25.05.2020 r. 10.06.2020 r. 

17.06.2020 r. do godziny 15.00 

26.06.2020 r. 30.06.2020 r. 
do godziny 15.00 

01.07.2020 r. do godziny 15.00 

02.07.2020 r. 03.07.2020 r. 
do godziny 15.00 

06.07.2020 r. do godziny 15.00 

Etap rekrutacji, czynnosc rodzical opiekuna prawnego 
kandydata 

Skladanie do szkol, w ktorych prowadzone s~ oddzialy dwujyzyczne 
dokumentow* (deklaracja oraz zgoda rodzicow), ktore mozna 
bydzie pobrac ze strony szkoly lub w sekretariacie. 

Kandydaci przystypuj~ do sprawdzianu predyspozycji jyzykowych 
w szkole podstawowej, ktora prowadzi oddzial dwujyzyczny. 

Uwaga! 
Dyrektor szkoly podstawowej ustala daty, godziny i formy 
przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji jyzykowych oraz 
przekazuje ww. informacje do publicznej wiadomosci. 

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn~ 
listy kandydatow, ktorzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 
predyspozycji jyzykowych. 

Kandydaci, ktorzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu 
predyspozycji jyzykowych skladaj~ w szkole podstawowej 
do ktorej aplikuj~ kserokopiy swiadectwa promocyjnego do klasy 
VII, potwierdzonej za zgodnosc z oryginalem. 

Uwaga! W przypadku niezlozenia w wyznaczonym terminie 
kserokopii swiadectwa w szkole podstawowej do ktorej kandydat 
aplikuje, nie wezmie on udzialu w rekrutacji do oddzialu 
dwujyzycznego. 

Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn~ 

listy kandydatow zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Zlozenie przez rodzicow/prawnych opiekunow kan dy data 
pisemnej woli* uczyszczania kandydata do oddzialu 
dwujyzycznego w danej szkole podstawowej. 

Uwaga! 
W przypadku niezlozenia przez rodzicow/prawnych opiekunow 
pisemnej woli w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie 
przyjyty do oddzialu dwujyzj'cznego. 
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisjy rekrutacyjn~ 

listy kandydatow przyjytych i nieprzyjytych. 

POSTI;POW ANIE UZUPELNIAJi\CE 



07.07.2020 r. 

Rekrutacja uzupelniaj,!ca bydzie prowadzona przez szkolne 
komisje rekrutacyjne w szkolach podstawowych, w ktorych 
prowadzone s~ oddzialy dwujyzyczne, ktore dysponuj~ wolnymi 
miejscami. Dyrektor szkoly okresla daty poszczegolnych etapow 
rekrutacji i podaje do publicznej wiadomosci. 

* Dopuszcza siy dokonanie za pomoc'l srodkow komunikacji elektronicznej czynnosci: 
- skladania do szkol, w ktorych prowadzone S'l oddzialy dwujyzyczne dokumentow (deklaracja 
oraz zgoda rodzicow), ktore mozna bydzie pobrac ze strony szkoly lub w sekretariacie, 
-zlozenia przez rodzicow/prawnych opiekunow kandydata pisemnej woli UCzyszczania 
kandydata do oddzialu dwujyzycznego w danej szkole podstawowej. 


