
Szkola Podstawowa Nr 90

im. hr. Wladyslawa ZamoYs-kiego

ul. Chociszewskiego 56, 60-261 Pozna6, lf-Lr. ir ait-zo-it,Regon 000247232 Zarz*dzeni" orlhZOZO

Dyrektora Szkoly Podstawowej nr .?O

w Poznaniu
^z dnia ..O-maja 2020 r.

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz. U. 22019 r.po2.1148,1078,1287,1680, 1681, 1818,2197,2248,22020r.po2.374) ofazw zttirykuz
Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 1 marca 2020 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w zwiqzlot z zapobieganiem,

przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) zarzqdza sig, co nastgpuje:

$1

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oSwiatowych w zwiryku z zapobieganiem,

przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-l9 uniemoL2liwia przeprowadzenie postgpowania

rekrutacyjnego do klas pierwszych szk6t podstawowych w terminach okreSlonych

Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 6512020/P z dnia 30 stycznia 2020 r.

W zwi4zku z powyZszym ustala sig w porozumieniu z organem prowadz4cym szkolg

nastgpuj4ce terminy postgpowania rekrutacyjnego:

Lp. Rodzaj crynnoSci Termin
w nostenowaniu rekrutacvinvm

1.

Przdpiowadzenie pr6b sprawnoSci
fizycznq, o kt6rych mowa w art.l37
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o5wiatowe
lub przeprowadzenie testu
predyspozycj i dla eksperymentu
pedagogicznego w Szkole
Podstawowej nr 83 ,,tr-ejery"
w Poznaniu

W ci4gu pigciu dni roboczych od dnia
odwelania ograniczenia lub czgSciowego
odwolania ograniczenia funkcj onowania

jednostek systemu oSwiaty

2.

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisjg rekrutacyjnq listy t
kandydat6w, kt6r zy uzyskal i
pozytywne wyniki pr6b sprawnoSci
fizycznej, o kt6rych mowa w art.l37
ust. I pkt 3 ustawy Prawo oSwiatowe

Drugiego dnia po uplywie nowego terminu
zakoficzenia pr6b sprawnoici firycznej oraz

testu predyspozycji dla eksperymentu
(godz. 12.00)

J.

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj g rekrutacyjn4 listy
kandydat6w zakwalifi kowanych
i kandydat6w niezakwalifi kowanych

W si6dmym dniu roboczym po ogloszeniu list
kandydat6w, kt6rzy uzyskali pozytywne

wyniki pr6b sprawnoici fizycznej oraz testu
predyspozycji dla eksperymentu.

(sod2.12.00)
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$2

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

s3

Tanqdzeniepodaje sig do publicznej wiadomosc ipoprzezumieszczenie na tablicy ogloszef

w sledzibie szkoly ararzna stronie internetowej szkoty. Bi

;j1 ! ! )r.i .: il'.; r:,'i:!.1i

4.
Potwierdzeni e pfiraz rodzica
kandydata woli przyjgcia w postaci
pisemnego oSwiadczenia

W ci4gu cztereali thri,?Obo€q1rch od Oi$Bfehiai
list zakwalifikowanych i g
niezakwalifikowanych

5.

Podanie do publicznej wiadomo$ci
przez komisjg rekrutacyjn4 listy
kandydat6w przf'j etych i kandydat6w
nieprzyjgtych

W czwartym dniu roboczym od ostatniego
dnia dokonania czynno6ci w wierszu 4i

(godz. 12.00)


