
Terminy rekrutacji do klasy sportowej (lekka atletyka / strzelectwo sportowe) 

Lp. 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Działanie 
 

1 od 15 

do 22 czerwca 

2020 r. 

do godz. 15.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły wraz ze stosownymi 

dokumentami, w tym zaświadczenia 

lekarskiego kwalifikującego do klasy 

sportowej 

Wnioski oraz załączniki 

typu orzeczenie poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

oświadczenie 

o wielodzietności lub 

o samotnym 

wychowywaniu dzieci 

składamy w formie 

elektronicznej lub  

bezpośrednio w szkole. 

Świadectwa dostarczamy 

bezpośrednio w szkole 

z zachowaniem reguł 

bezpieczeństwa. 

2 19 czerwca 

2020 r.piątek 

o godz. 15.00 

sala 

gimnastyczna 

Spotkanie kandydatów do klasy 

sportowej z trenerami. 

Miejsce: IV LO  

Bezpośrednio 

z zachowaniem 

obowiązujących w tym 

czasie reguł 

postępowania w 

przestrzeni publicznej  

3 22-25 czerwca 

2020 r. w godz. 

15.00-16.00 

Zajęcia w małych grupach 

przygotowujące do egzaminu 

dla lekkoatletów na stadionie przy 

ul. Wołodyjowskiego 2, dla strzelców 

na strzelnicy sportowej  przy 

ul. Grunwaldzkiej 18 

Bezpośrednio 

z zachowaniem 

obowiązujących w tym 

czasie reguł 

postępowania 

w przestrzeni publicznej 

4 29 czerwca 

2020 r. 

(poniedziałek) 

o godz. 11.00 

w IV LO sala 9 

Przeprowadzenie indywidualnej 

rozmowy kwalifikacyjnej a następnie 

próby sprawności fizycznej na 

stadionie lekkoatletycznym oraz na 

strzelnicy sportowej.  

Bezpośrednio 

z zachowaniem 

obowiązujących w tym 

czasie reguł 

postępowania 

w przestrzeni publicznej 

5 do 9 lipca 2020r. 

(dla kandydatów 

zdających w dniu 

29 czerwca 

2020 r.) 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej (nie jest 

równoznaczne z przyjęciem do klasy 

sportowej, umożliwia udział 

W formie publikacji 

wyników na stronie 

internetowej szkoły oraz 

w formie list 

wywieszonych w szkole 



w rekrutacji). 

6 30 lipca2020 r. 

godz. 11.00 

(czwartek) 

Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin 

sprawnościowy dla kandydatów, 

którzy nie mieli możliwości 

przystąpienia do egzaminu 

w pierwszym terminie. 

Bezpośrednio 

z zachowaniem 

obowiązujących w tym 

czasie reguł 

postępowania 

w przestrzeni publicznej 

7 do 31 lipca 

2020 r. 

(dla kandydatów 

zdających w dniu 

30 lipca 2020 r.) 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej (nie jest 

równoznaczne z przyjęciem do klasy 

sportowej, umożliwia udział 

w rekrutacji). 

W formie publikacji 

wyników na stronie 

internetowej szkoły oraz 

w formie list 

wywieszonych w szkole 

8 od 31 lipca 

do 4 sierpnia 

2020 r. 

do godz. 15.00 

Dostarczenie do szkoły 

zaświadczenia o wynikach  

egzaminu lub zmiana wniosku,  

w tym możliwa jest  

zmiana szkół, wybranych oddziałów 

oraz grup językowych. 

Bezpośrednio 

z zachowaniem 

obowiązujących w tym 

czasie reguł 

postępowania 

w przestrzeni publicznej 

9 do 4 sierpnia 

2020 r. 

Weryfikacja wniosków przez komisję  ---- 

10 12 sierpnia 

2020 r. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

W formie publikacji 

wyników na stronie 

internetowej szkoły oraz 

w formie list 

wywieszonych w szkole 

11 13 – 18 sierpnia  

2020 r. 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli podjęcia nauki 

w danej szkole poprzez  złożenie  

oryginałów świadectwa 

i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

W formie dostarczenia 

osobiście przez 

kandydata lub rodzica 

z zachowaniem reguł 

postępowania 

w przestrzeni publicznej 

12 19  sierpnia 

2020 r. 

do godz. 14.00 

Ogłoszenie listy  kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

W formie publikacji 

wyników na stronie 

internetowej szkoły oraz 

w formie list 

wywieszonych w szkole 



Tryb odwoławczy 

 

W bieżącym roku szkolnym na podstawie przepisów MEN nie ma postępowania 

uzupełniającego. Do 20 sierpnia Kuratorium Oświaty publikuje listę wolnych miejsc 

w szkołach. Tryb i forma odwołania jest określona w pliku ,,MEN Terminy postępowania 

rekrutacyjnego 2020-2021” dostępnym na stronie internetowej szkoły. 

 
Kandydaci, którzy nie złożyli zaświadczenia lekarskiego kwalifikującego do 
klasy sportowej,  nie będą mogli wziąć udziału w testach sprawnościowych. 
 


