
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi  

w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej 
 

S t r o n a  1 | 2 
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych 

 prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza1 

 

Lp. Działania w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym 

  

Termin 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 3.06.2019 r. 

do 12.06.2019 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 3.06.2019 r. 

do 15.06.2019 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

17.06.2019 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 17.06.2019 r. 

do 19.06.2019 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 

21.06.2019 r. 

                                                 
1 zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 146.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.01.2019 r. 
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6. Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

od 1.07.2019 r. 

do 19.08.2019 r. 

7. Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I  szkoły 

podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

 od 1.07.2019 r. 

do 23.08.2019 r. 

8. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

26.08.2019 r. 

9. Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 27.08.2019 r. 

do 29.08.2019 r. 

10. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

30.08.2019 r. 

 


