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zarzudzenie nr 212020

Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 57
w Poznaniu
z dnia 6 maja 2020 r,
Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia L4 grudnia 2016 r, Prawo oSwiatowe
(Dz. U. 22019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680,1681, 1818, 2197,2248,22020 r. poz.374) OraZ w zwiqzku z
Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w zwiqzku z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-I9 (Dz. U. poz. 4t0) zaruqdza sig, co nastgpuje:

$1
Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oSwiatowych w zwi4zku z zapobieganiem,

i zwalczaniem COVID-l9 uniemozliwia przeprowadzenie postgpowania
rekrutacyjnego do klas pierwszych szk6l podstawowych w terminach okreSlonych
Zxzqdzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65120201P z dnia 30 stycznia 2020 r.
przeciwdzialaniem

W

zwiqzku

z

powyhszym ustala sig

w

porozumieniv

nastgpuj 4ce terminy po stgpowania rekutacyj ne go

Lp.

I

Rodzaj czynnoSci
Przeprowadzenie pr6b sprawno6c i
frzycznej, o kt6rych mowa w art.l37
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o$wiatowe
lub przeprowadzenie testu
predyspozycj i dla eksperymentu
pedagogicznego w Szkole
Podstawowej nr 83 ,,tr-ejery"
w Poznaniu
Podanie do publicznej wiadomo6ci
przez komisj g rekrutacyj nq listy

2.

3.

kandydat6w, ktlrzy uzyskali
pozytywne wyniki pr6b sprawnoSci
fizycznej, o kt6rych mowa w art.l37
ust. I pkt 3 ustawy Prawo oSwiatowe
Podanie do publicznej wiadomo$ci
przez komisj g rekrutacyj nq I isty

kandydat6w zakwalifi kowanych
i kandydat6w niezakwalifikowanych

z organem prowadzqcym

szkolg

:

Termin
w postgpowaniu rekrutacyinym

W ci4gu piEciu dni roboczych od dnia
odwotania ograniczenia Iub czg(ciowego
odwolan ia ograniczenia lunlcc j onowtrn ia
.iednostek systemu o6r,viaty

Drugiego clnia po uptywie nowego tenninu
zal<ohczenia pr6 b sp raw n o$c i t\zy c'zne.i cx a z
testu predyspozycj i dla el<sperymentlr
(godz, 12.00)

W si6dmyrn dniu roboczym po og{oszeniu list
kandydat6w, kt6rzy uzyskali pozytywne
wynil<i prtlb sprawnoicr hzycznei oraz testu
predyspozyc.j i dla el<sperymentu.
(sodz. I2.00)

4,

5.

Potwierdze nie przez ro dzica
kandydata woli przyjgcia w postaci
pisemnego o6wiadczenia

W ci4gu cztereclr drri roboczyclr od ogloszenia
I

ist zakwalitikorvanych

i

niezakwalifikowanych

Podanie do publicznej wiadomo6ci
przez komisj g rekrutacyj n4 listy
kandydat6w przyjgtych i kandydat6w

W czwartyrn dniLr roboczym od ostatniego
dnitr dol<onania czynnorici w wierszu 4.
(godz. 12.00)

nieprzyjgtych

s2
Zarzqdzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

$3
Zarzqdzeme podaje sig do publicznej wiadomoSci poprzez umieszczenie na tablicy ogtroszeri

w siedzibie szkoly orazna stronie internetowej szkoly.

