
Zarządzenie nr 7/2022/2023 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku  
z dnia 28.02.2023r.  

w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego klasy IV  

w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku 

Na podstawie Zarządzenia Nr 386/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2023r.w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Ustalam terminy rekrutacji do oddziału sportowego z piłką ręczną klasy IV na rok szkolny 2023/2024: 

 
Lp Nazwa etapu rekrutacyjnego Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 

1. Złożenie wniosku (Zał. 1) (skan podpisanego wniosku należy przesłać na 
adres: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl ). Kandydat wpisuje we wniosku 
wybrany termin  próby sprawności fizycznej z dwóch podanych poniżej 

 

04.05.2023r. 
od g.9:00 

 

19.05.2023r. 
do g.15:00 

2. Próba sprawności fizycznej przeprowadzana w ZSO Nr 2  
ul. Wodnika 57 w Gdańsku na warunkach ustalonych przez  Związek Piłki 
Ręcznej w Polsce  

31.05.2023r.  g.17:15 
lub 

06.06.2023r. g. 16:30 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej - na stronie 
internetowej www.zso2.edu.gdansk.pl  w zakładce rekrutacja 

 

23.06. 2023r. 
 g.12:00 

4. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy IV – 
dostarczenie oryginału do sekretariatu szkoły 

26.06.2023r.  28.06.2023r. 
g. 15:00 

5. Publikacja list zakwalifikowanych na stronie internetowej 
www.zso2.edu.gdansk.pl  w zakładce rekrutacja 

 

29.06.2023r.  
 g.12:00 

6. Potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata w postaci złożenia 
pisemnego oświadczenia (Zał.2) (skan podpisanego oświadczenia należy 
przesłać na adres: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl ). 

 

29.06.2023r.  
od g.12:00 

 

06.07.2023r.  
do g.15:00 

7. Publikacja list przyjętych na stronie internetowej 
www.zso2.edu.gdansk.pl  w zakładce rekrutacja 

07.07.2023r. 
 g.12:00 

8. Rekrutacja uzupełniająca 07.07.2023r. 
od g.12:00 

do 
31.08.2023r. 

 

§ 2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.zso2.edu.gdansk.pl 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Marzena Majerowska 

Dyrektor ZSO Nr 2 w Gdańsku   
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Zał. 2 do Zarządzenia Nr 7/2022/2023  

Dyrektora ZSO Nr 2  

z dnia 28 lutego 2023 
 

WNIOSEK  
do klasy IV sportowej z piłką ręczną w SP 33 w roku szkolnym 2023/2024 

 

Termin dostarczenia skanu podpisanego wniosku do 30.05.2023r. do godz. 15:00. na adres: 
sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl lub w formie papierowej do sekretariatu szkoły. 

 
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. 
Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami i z zachowaniem należytej staranności. 
 
 
1. Proszę wpisać wybrany termin próby sprawności fizycznej ( zaznacz krzyżykiem wybrany termin): 
 

 31.05.2023r.  g. 17:15 
środa 

lub  06.06.2023r. g. 16:30 
wtorek 

 

2.       Dane do celów rekrutacji 
 

 
WZROST 

 
WAGA 

Informacja, czy kandydat/-tka  
jest 
praworęczny/-a   czy leworęczny/-a 

   
 

Informacja o zainteresowaniach sportowych, ewentualnej aktywności sportowej.  
Czy kandydat/-tka trenuje jakąś dyscyplinę sportu? 

 
 
Opinia rodzica dotycząca braku przeciwwskazań zdrowotnych  
(opinię lekarza należy dostarczyć w późniejszym terminie) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

data ………………………                        ………………………………………………….                  …………………………………………………. 
                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego                 podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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                                                                                                       Zał. 2 do Zarządzenia Nr 7/2022/2023  

Dyrektora ZSO Nr 2  

z dnia 28 lutego 2023 
…………………………………………... 
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna 

 

…………………………………………...  
Imię i nazwisko rodzica /oiekuna 

 

 

 

OŚWIADCZENIE   
potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie IV sportowej z piłką ręczną  

w SP Nr 33 w Gdańsku  w roku szkolnym 2023/2024 
 

Termin dostarczenia podpisanego oświadczenia  
 

 od 29.06.2023r.  godz.12:00  do 06.07.2023r.  godz. 15:00.  
 

Możliwe jest przesłanie skanu oświadczenia na adres: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl 
 

 
   

 

Niniejszym potwierdzam wolę podjęcia nauki w klasie IV sportowej z piłką ręczną w SP Nr 33 

w Gdańsku  przez moją córkę/syna ………………………………………………………………………………………….. 

                                   (niepotrzebne skreślić)    

numer PESEL ………………………………………………………………………. w roku szkolnym 2023/2024. 

  

  
  

 
  

data ………………………                        ………………………………………………….                  …………………………………………………. 
                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego                 podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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