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Zgodnie zZarzydzeniem Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 57 z dnia 28.05.2020 r. w zwiqzkn
zplanowanym od 1 czerwca202Q r. czgsciowym odwieszeniu funkcjonowania szk6l ustala sig
nastepuj4ce terminy postgpowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szk6l podstawowych na
rok20201202I:

L

Rodzaj czynno5ci

Termin

p.

1

2.

w postgpowaniu
rekrutaryjnym

Przeprowadzenie pr6b sprawnoSci
fizycznej, o kt6rych mowa w afi.137
ust. I pkt 3 ustawy Prawo o6wiatowe
lub przeprowadzenie testu
predyspozycj i dla eksperymentu
pedagogicznego w Szkole
Podstawowej nr 83 ,,N,ejery"
w Poznaniu

W ci4gu pigciu dni roboczych
od dnia odwolania
ograniczenia Iub czqSciowego
odwdlania ograniczenia

funkcjonowania jednostek
systemu o6wiaty

Podanie do publicznej wiadomo$ci
przez komisjg rekrutacyjn4 listy
kandydat6w, ktorzy uzyskal i

pozytywne wyniki pr6b sprawnoSci
fizycznej, o kt6rych mowa w art.l37
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oSwiatowe

W si6dmym dniu roboczym po
ogloszeniu list l<andydat<iw.
[<t(>rzy uzysl<aI i pozytywne
r,vyn i ki pr(lb sprawno(c i
ftzyczne-i oraz testu
predyspozycji dla
eksperyrnentu.
(god'r. I2.00)
W ciqgu czte.rech dni
roboczych od ogloszelria list

Potwierdze nie przez r odzica

5.

tr-5 czcrwca 2t120 r.
konl<retnq datg ustala szkola
i poclaje kandydatom do
wiadomo6ci

Drugiego dnia po uplywie
nowego terminu zal<ohozenia
pr6b sprawn oiai tlzyczn ej oraz
testu predyspozyc.ji dla
eksperymentu (goclz. I2.00)

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisjg rekrutacyjn4 listy
kandydat6w zakwali fi kowanych
i kandydat6w niezakwalifikowanych

4.

Daty dzienne wynikaj4ce z
nowego harmonogramu,
przy zalot eniu za ko fi czen ia
czasowych ograniczeri
z dnicm { r:tcx"l'vra 2{}2{i r.

kandydata woli przyjgcia w postaci
pisemnego oSwiadczenia

zakwalitlkowanych i
n i ezakwal ifil<owanych
W czwartyrn dniu roboczym
od ostatniego dnia dol<onania
czyrtnodci rv vvicrszu 4.

Podanie do publicznej wiadomo6ci
przez komisjg rekrutacyjn4 listy
kandydat6w przyjEty ch i kandydat6w
nieprzyjEtych

(godz. 12.00)

w siedzibie szkoly orazrta stronie internetowej.

Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 57

Poznan dnia 28.05.2020r.

9 czerlvca
godz. 12.t)0

18 czcrwca
godz. 12.00

tlo 24 czent,cn

30 czerrvca
godz. 12.00

