
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
MARCINA GORTATAW GDAŃSKU na rok szkolny 2023/2024

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN TERMINY
POSTĘPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

(podpisanego przez kandydata/kandydatkę i co
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

do 30 maja 2023r. od 1 sierpnia 2023 r.
do 3 sierpnia 2023 r.

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* do 12 czerwca 2023r. od 4 sierpnia 2023 r.
do 8 sierpnia 2023 r.

3. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca 2023r. do 10 sierpnia 2023 r.

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 23 czerwca 2023r.
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

do 2 sierpnia 2023r.

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata/kandydatkę warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 12 lipca 2023 r. do 3 sierpnia 2023r.

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata/kandydatkę warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym okoliczności
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 18 lipca 2023 r. do 10 sierpnia 2023r.

7. Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

19 lipca 2023 r. do
godz. 15.00 11 sierpnia 2023 r. do godz.

15.00

8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły

od 20 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

od 14 sierpnia 2023 r.
do 17 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00

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

27 lipca 2023 r.
do godz. 14.00

18 sierpnia 2023r. do godz.
14.00

*terminy i miejsca przeprowadzenia prób sprawności fizycznej (informacja aktualizowana):

Koszykówka chł. B.. Perzanowski
602354443

1 termin 06.04.2023 godz. 12.00
2 termin 20.05.2023 godz. 12.00
3 termin 10.06.2023 godz. 12.00

ZSO nr 8 Gdańsk
ul. Meissnera 9

Koszykówka dz. Michał Kowalski
501199774

1 termin 16.04.2023 godz. 11.30
2 termin 28.05.2023 godz. 11.30

CSA PG Al. Zwycięstwa 12
Gdańsk

Piłka nożna P. Budziwojski
508 105 018

1 termin 16.03.2023 godz. 14.30
2 termin 27.04.2023 godz. 14.30

Jana z Kolna 18
Sopot

Zawodnicy z innych dyscyplin rekrutowani są po wskazaniu przez kluby lub Polski Związek Tenisa Stołowego.

https://szkolagortata.pl/assets/doc/gda/dokumenty_rekrutacyjne.pdf

