
Szanowni Państwo, 

z uwagi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. o zamknięciu na okres 

dwóch tygodni placówek oświatowych w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-COV-2 należało zmienić harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

i uzupełniającym do oddziałów sportowych klas IV w publicznej szkole podstawowej 

prowadzonej przez Miasto i Gminę Buk na rok szkolny 2020/2021. 

Poniżej zamieszczamy harmonogram rekrutacji, który stanowi załącznik do zarządzenia 

Nr 55/2020 z dnia 12 marca  2020 r. zmiany Zarządzenia Nr 16/2020 Burmistrza Miasta 

i Gminy Buk z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych 

w publicznej szkole podstawowej w Buku, której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 

Buk w roku szkolnym 2020/2021. 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN OD TERMIN DO  

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów 
sportowych klas IV w Szkołach podstawowych, 
w  których zostaną utworzone oddziały sportowe wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata kryteriów naboru 

11.03.2020 r. 

godz. 9.00 

03.04.2020 r. 

godz. 15.00 

Próba sprawności fizycznej kandydatów 
posiadających bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej 

07.04.2020 r. 

godz. 9.00 

14.04.2020 r. 

godz. 15.00 

Przekazanie informacji na temat wyników prób 

sprawności fizycznej. 

15.04.2020 r. godz. 12.00 

Opublikowanie list zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych. 

16.04.2020 r. godz. 9.00 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli 

uczęszczania do oddziału sportowego klasy IV. 

16.04.2020 r. 

godz. 9.00 

20.04.2020 r. 

godz. 15.00 

Opublikowanie list przyjętych 

i nieprzyjętych. 

21.04.2020 r. godz. 12.00 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do oddziału 

sportowego klasy IV. 

od 21.04.2020 r. od godz. 12.00 



W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Opublikowanie na stronach internetowych szkół 

podstawowych informacji o wolnych miejscach 
w oddziałach sportowych klas IV. 

18.05.2020 r. godz. 9.00 

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca 
w oddziałach sportowych klas IV. 

18.05.2020 r. 

godz. 9.00 

20.05.2020 r. 

godz. 15.00 

Próba sprawności fizycznej kandydatów 
posiadających bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej 

21.05.2020 r. 

godz. 9.00 

25.05.2020 r. 

godz. 15.00 

Przekazanie informacji na temat wyników prób 

sprawności fizycznej 

26.05.2020 r. godz. 12.00 

Opublikowanie list zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

27.05.2020 r. godz. 9.00 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli 

uczęszczania do oddziału sportowego klasy IV. 

27.05.2020 r. 

godz. 9.00 

29.05.2020 r. 

godz. 15.00 

Opublikowanie list przyjętych 

i nieprzyjętych. 

01.06.2020 r. godz. 12.00 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 
oddziału sportowego klasy IV. 
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 
rodzic kandydata może wnieść do 
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 

od 01.06.2020 r. od godz. 12.00 

Opublikowanie na stronach internetowych szkół 
informacji o wolnych miejscach w oddziałach 
sportowych klas IV. 

31 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Buk 

Paweł Adam 


