
Zarządzenie Nr 18/2023 

Burmistrza Miasta Malborka 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                                      

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 

2023/2024  do oddziału sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku 

Nocnych Bombowców „KRAKÓW” w Malborku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.                  

z 2023 r., poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia              

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do 

oddziału sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców 

„KRAKÓW” w Malborku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku 

Nocnych Bombowców „KRAKÓW” w Malborku, ul. Stanisława Hadyny 18, 82-200 Malbork. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta Malborka  

/-/ Marek Charzewski 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2023 
Burmistrza Miasta Malborka 

z dnia  stycznia 2023 r. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,           

w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do oddziału sportowego 

klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „KRAKÓW”                       

w Malborku  

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin                       

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin                     
w postępowaniu 
uzupełniającym* 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 
sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 
2 Pułku Nocnych Bombowców „KRAKÓW” w 
Malborku wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów rekrutacyjnych 

od 07.03.2023 
do 21.03.2023 

 

od 22.05.2023 
do 25.05.2023 

 

2.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na 
warunkach ustalonych przez polski związek 
sportowy właściwy dla danego sportu, w którym 
jest prowadzone szkolenie sportowe w danym 
oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) 

od 23.03.2023 
do 24.03.2023 

 

od 30.05.2023 
do 31.05.2023 

 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na 
warunkach ustalonych przez polski związek 
sportowy właściwy dla danego sportu, w którym 
jest prowadzone szkolenie sportowe w danym 
oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) 

27.03.2023 
 

02.06.2023 
 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do oddziału sportowego klasy IV w Szkole 
Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych 
Bombowców „KRAKÓW” w Malborku i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 
oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. 
zm.) 

do 27.03.2023 

 

do 02.06.2023 
 

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

12.04.2023  19.06.2023 



6.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia do oddziału sportowego klasy IV w Szkole 
Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych 
Bombowców „KRAKÓW” w Malborku w formie 
pisemnego oświadczenia 

od 12.04.2023 

do 14.04.2023 
 

od 19.06.2023 
do 21.06.2023 

 

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

18.04.2023               22.06.2023 

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest tylko w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego. 

 


