
Załącznik 1  

 
 

 
Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klasy czwartej  Sportowej Szkoły Podstawowej o profilu pływackim oraz 

interdyscyplinarnej z elementami sztuk i sportów walki w roku szkolnym 2022/2023 

 
Terminy 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

 

Rodzaje czynności 

 

1.03 - 10.03.2022 r. 

do godz. 15.00 

 

 

16.08 - 18.08.2022 r. 

do godz.15.00 

 

 

Złożenie podpisanej dokumentacji w sekretariacie szkoły.  

Dokumentacja musi zawierać: 

• zał. nr 2 wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 

czwartej  

• zał. nr 3  dane rodziców/prawnych opiekunów 

• zał. nr 4 pisemne oświadczenie obojga 

rodziców/prawnych opiekunów;  

• orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo 

dobrym stanie zdrowia kandydata. 

 

 

15.03 - 18.03.2022 r. 

OS z elementami sztuk 

i sportów walki: 

DATA 18.03.2022r. 

godzina 16.00 

hala bokserska w 
Szczecińskim Domu 

Sportu 
przy ul. Wąskiej 16. 

 

pływanie : 

DATA 18.03.2022r. 

godzina 12.30-14.00 

W przypadku 

zamkniętego obiektu 

MOSiR próba 
sprawności fizycznej 

odbędzie się 

16.03.2022r. 

godz. 8.00-9.30 

SP 51 ul. Jodłowa 

Floating Arena 

( hol główny basenu). 

ul. Wąska 16, Szczecin. 

 

19.08 - 22.08.2022 r. 

OS z elementami sztuk 

i sportów walki: 

DATA 22.08.2022r. 

godzina 16.00 

hala bokserska w 
Szczecińskim Domu 

Sportu 
przy ul. Wąskiej 16. 

 

pływanie : 

DATA 22.08.2022r. 

godzina 10.00-11.00 

CKS 

( hol główny basenu) 

 ul. Rydla 49, Szczecin 

 

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy 

czwartej Sportowej Szkoły Podstawowej. 

 

 



 

23.03.2022 r. 

godz. 12.00 

 

23.08.2022 r. 

godz. 15.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne/negatywne wyniki prób sprawności fizycznej.  

Lista zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej przy 

wejściu do szkoły. 

 

 

28.03 – 01.04.2022 r. 

 

24.08 – 25.08.2022 r. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków          

o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

 

06.04.2022 r. 

do godz. 12.00 

 

 

26.08.2022 r. 

do godz. 12.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych.  

Lista zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej przy 

wejściu do szkoły. 

 

 

06.04 od godz.12.00  

do 12.04.2021 r. 

godz. 15.00 

 

29.08.2022 r. 

do godz. 15.00 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia      

w formie pisemnego oświadczenia.  

W sekretariacie szkoły należy złożyć:  

• zał. nr 6 potwierdzenie woli  

• zał. nr 5 deklaracja dotycząca uczestnictwa        

w zajęciach religii/ etyki/ wychowania do życia      

w rodzinie  

• zał. nr 7 dodatkowe dane,  

• zdjęcie legitymacyjne (1szt). 

 

15.04.2022 r. 

do godz. 15.00 

30.08.2021 r. 

do godz. 15.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych. 

Lista zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej przy 

wejściu do szkoły. 

 

 

24 - 29 czerwca 2022 r. 

 

 

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia klasy 

trzeciej szkoły podstawowej do sekretariatu szkoły. 

  

 


