ZARZl\DZENIE Nr '4582. NII/18
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia 4 5~~~ 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogram6w czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym
oraz post~powaniu uzupelniaj~cym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szk61
podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2018/2019.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) 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 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. 1. Ustalam
hannonogram
czynnoscl
w
post«powaniu
rekrutacyjnym
oraz post«powaniu uzupelniaj,!cym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok
szkolny 201812019, stanowi,!cy zal,!cznik Nr 1 do zarz,!dzenia.
2. Ustalam harmonogram czynnosci w post«powaniu rekrutacyjnym oraz post«powaniu
uzupelniaj,!cym do klas pierwszych szk61 podstawowych prowadzonych przez Miasto L6dz,
na rok szkolny 2018/2019, stanowi,!cy zal'!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia.

§ 2. Wykonanie
zarz,!dzenia
powierzam
Dyrektorowi
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz«du Miasta Lodzi.

Wydzialu

Edukacji

§ 3. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Hanna ZDANOWSKA

Zalq,cznik Nr 1
do zarzq,dzenia Nr 1582 NIl/I 8
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 4 6~~~ 2018 r.

Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym
oraz post~powaniu uzupelniaj~cym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto L6dz,
na rok szkolny 2018/2019

Lp.

1.

Rodzaj czynnosci

Zlozenie wniosku 0 przyjycie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzajq,cymi
spelnianie przez kandydata warunkow lub
kryteriow branych pod uwagy
w postypowaniu rekrutacyjnym.

2.

Weryfikacja przez komisjy rekrutacyjnq,
wnioskow 0 przyjycie do przedszkola
i dokumentow potwierdzajq,cych spelnianie
przez kandydata warunkow lub kryteriow
branych pod uwagy w postypowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczq,cego komisji rekrutacyjnej
czynnosci, 0 ktorych mowa wart. 150 ust. 8
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,
949 i 2203).

3.

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisjy rekrutacyjnq, listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niezakwalifikowanych.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjycia w postaci pisernnego oswiadczenia.

5.

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisjy rekrutacyjnq, listy kandydatow
przyjytych i kandydatow nieprzyjytych.

Termin

Termin

w post~powaniu
rekrutacyjnym

w post~powaniu

od 05.03.2018 r.
do 23.03.2018 r.
do godz. 15.00

od 14.05.2018 r.
do 25.05.2018 r.
do godz. 15.00

od 05.03.2018 r.
do 26.03.2018 r.
godz.l4.00

od 14.05.2018 r.
do 29.05.2018 r.
godz. 14.00

06.04.2018 r.
godz. 15.00

12.06.2018 r.
godz. 15.00

od 09.04.2018 r.
do 13.04.2018 r.
do godz. 15.00

od 13.06.2018 r.
do 19.06.2018 r.
do godz. 15.00

20.04.2018 r.
godz. 15.00

22.06.2018 r.
godz. 15.00

uzupelnia.j~cym

,

Zalqcznik Nr 2
do zarzqdzenia Nr ¥S82. NII/18
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 4 ~c:z~ 2018 r.
Harmonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym
oraz post~powaniu uzupelniaj~cym do klas pierwszych szk61 podstawowych
prowadzonych przez Miasto L6dz, na rok szkolny 2018/2019
Lp.

Rodzaj czynnosci

Termin

Termin

w post~powaniu

w post~powaniu

rekrutacyjnym

uzupelniaj~cym

1.

Skladanie zgloszen kandydatow do klas
ogolnodostypnych szk61 podstawowych.

od 01.03.2018 r.
do 28.03.2018 r.

od 07.05.2018 r.
do 18.05.2018 r.

2.

Skladanie wniosk6w 0 przyjycie
kandydat6w do klas ogolnodostypnych szkol
podstawowych spoza obwodu wraz
z dokumentami potwierdzajqcymi spelnianie
kryteriow branych pod uwagy
w postypowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2018 r.
do 28.03.2018 r.

od 07.05.2018 r.
do 18.05.2018 r.

.

3.

Skladanie podail 0 wydanie skierowania
kandydata do oddzialu integracyjnego lub
szkoly/placowki ksztalcenia specjalnego
wraz z orzeczeniem 0 potrzebie ksztalcenia
specjalnego.

od 01.03.2018 r.
do 21.03.2018 r.

Na biezqco - zgodnie
z opiniami 0 potrzebie
ksztalcenia specjalnego
wydawanymi przez
poradnie psychologiczno
pedagogiczne

4.

Skladanie wnioskow 0 przyjycie
kandydatow do klas sportowych wraz
z dokumentami potwierdzajqcymi spelnianie
kryteri6w. *

od 01.03.2018 r.
do 21.03.2018 r.

od 07.05.2018 r.
do 18.05.2018 r.

5.

Udzial kandydatow w pr6bach sprawnosci
fizycznej do klas sportowych
organizowanych przez szkoly. **

od 22.03.2018 r.
do 23.03.2018 r.

21.05.2018 r.

6.

Podanie przez komisjy rekrutacyjnq do
publicznej wiadomosci Ii sty kandydatow,
ktorzy uzyskali pozytywne wyniki prob
sprawnosci fizycznej.

26.03.2018 r.
do godz. 12.00

22.05.2018 r.
do godz.l2.00

7.

Weryfikacja wnioskow 0 przyjycie do
szkoly i dokumentow potwierdzajqcych
spelnianie przez kandydatow kryteriow
branych pod uwagy w postypowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej
czynnosci, 0 ktorych mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949

,

od 04.04.2018 r.
do 06.04.2018 r.

od 23.05.2018 r.
do 24.05.2018 r.

i 2203).

8.

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisjy rekrutacyjn'llisty kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niezakwalifikowanych.

16.04.2018 r.
do godz. 12.00

25.05.2018 r.
do godz. 12.00

,

9.

Skladanie przez rodzicow kandydatow
spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej
szkoly, pisemnych oswiadczen
potwierdzaj'lcych woly przyjycia.

10.

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisjy rekrutacyjn'llisty kandydatow
przyjytych i kandydatow nieprzyjytych
do szkoly pozaobwodowej.

od 17.04.2018 r.
do 19.04.2018 r.
do godz. 15.00

od 28.05.2018 r.
do 29.05.2018 r.
do godz. 15.00

23.04.2018 r.
do godz. 12.00

30.05.2018 r.
do godz. 15.00

*Bez wzglydu na to, czy klasy sportowe tworzone s'l w szkolach obwodowych,
czy pozaobwodowych, nabor do nich odbywa siy wedlug tych samych zasad, co oznacza,
iz kandydaci do tych klas skladaj'l tylko i wy1'lcznie wnioski.
**Dzien i godziny przeprowadzenia sprawdzianu okresl'l dyrektorzy poszczegolnych szkol
z klasami sportowymi, ktore upublicznione zostan'l w pozniejszym terminie.

