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Prezydenta Miastn Gdyni

ztnia

29.O1,

zot9t.

Terminy postgpowania relrutacyjnego oraz postgpowania uzupetniaj4cego
na rok szkolny 201912020 do klas I publicznych szkril podstawowych, a takte klas wy2szych,
ni2 klasa I publicznych szk6l i oddzlal6w sportowych, mistrzostwa spor.towego
i oddziat6w dwujgzycznych, pr.owadzonych przez Gming Miasta Gdynl
Lp.

Rodzaj czynno5ci

Termin

Termin

w postgpowaniu

w postgpowaniu
ruzunelniaiacvm

rekrutacvinvm
J

1

I

Zohenie wniosku o przyjgcie do szkoly podstawowej
wraz z doku mentami p otwier dzaj 4cy mi spelnianie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w branych
pod uwagg w postgpowaniu rekutacyjnym
ZtoLenle wniosku o przyjgcie do szkoly lub oddzialu
sportowego szkoly podstawowej, oddzialu
mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami
potwierdzajqcymi speinianie przez kandydata
warunk6w lub kryteridw branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyjnym
ZloLenie wnioskn o przyjgcie do oddzialu
dwujgzycznego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzaj4cymi spelnianie ptzez
kandydata warunk6w lub kryteridw branych pod
uwagq w postepowaniu rekutacvinvm

od 25 marca
do 26 kwietnia 2019 r
do godz. 15.00
od 3 czerwca
do 10 czerwca 2019 r.
do godz, 15.00

od 25 marca
do 26 kwietnia 2019
do godz, 15,00

r

od 25 marca
do 20 kwietnia 2019
do godz, 15.00

r

od 15 maja
do 5 czerwca 2019 r,
do godz. 15.00

od 7 maja
Przeprowadzenie pr6b sprawno6ci ftzy cznej

do 13 maja 2019 r,

l7

czerwca2079

r

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji

jgzykowych
a
J

A

Podanie do publicznej wiadomoici przez komisjg
rekutacyjnq listy kandydat6w, ktdrzy uzyskali
pozytywne wyniki pr6b sprawno3ci fizycznej

25 kwietnia 2019 r,
17 maja 2019 r.

o godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomoici przez komisjg
rekutacyj n4 listy kandydat6w, ktdrzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji
iEzykowych
Podanie do publicznej wiadomo5ci listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych z w ylqczeniem kandydat6w
do oddzial6w dwuj gzycznych

30 kwietnia 2019
o godz, 12,00

Podanie do publicznej wiadomoici listy kandydat6w

7 maja20l9 r.

zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifi kowanvch do oddzial6w dwui ezvcznvch

o godz, 12,00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjgcia
w postaci pisemnego odwiadczenia,

od24 maja do 28 maja

Podanie do ptrblicznej wiadomodci listy kandydat6w
przyj gtych i kandydatdw nieprzyj gtych z wyl1czeniem

31 maja 201.9 r,
o godz. 12,00

r

19 czerwca?0l9 r.
o god2.12,00

24 maja20l9 r,
o godz. 12,00

26 czewca}0l9 r.
o god2.12,00

J

6

2019 r,

kandydat6w do oddziat6w dwujqzycznych

7

Podanie do publicznej wiadomoici listy kandydat6w
przyjgtych i kandydat6w nieprzyjgtych do oddzial6w
dwuigzycznych
Podanie do publicznej wiadomodci listy kandydat6w
przyj gtych w wyniku postgpowania rekrutacyjnego
uzupelniajqcego, je2eli szkola dysponuje jeszcze

wolnymi nieiscami,

od26 czerwca
do 28 czetwcaZjl9 r

3 lipca 2019 r,
o god2.12.00
14 maja 2019 r.

o godz, 12,00

30 sierpnia 2019 r.
o godz,l2,00

