KOMUNIKAT NR 2
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach

w sprawie kryteriów i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych
szkół podstawowych, do oddziałów sportowych szkół podstawowych,
do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych.

Kryteria i dokumenty potwierdzające ich spełnienie wynikające z art.133 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo oświatowe obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły
podstawowej, określone Uchwałą nr XXXVII/309/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 31 maja 2017 r.

1. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym
podstawowej przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych

do

publicznej

poza

obwodem

szkoły
wraz

z odpowiadającą im liczbą punktów.
Lp.

Nazwa kryterium

Sposób przeliczania punktów

1.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata

25 punktów

2.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w
obwodzie szkoły

20 punktów

3.

Inni opiekunowie kandydata zamieszkają w
obwodzie szkoły

15 punktów

4.

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

10 punktów

5.

Rodzic kandydata jest absolwentem szkoły

5 punktów

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w tabeli są
odpowiednio:
2.1. Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły;
2.2. Zaświadczenie z zakładu pracy o miejscu zatrudnienia, w przypadku
samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
2.3. Oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania innych opiekunów;
2.4. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną;
2.5. Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych,
do oddziałów sportowych szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych szkół
podstawowych
Terminy
Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1.

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły podstawowej

od 01.03.2018 r.
do 30.04.2018 r.

------------------

2.

Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu o
przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów
rekrutacji

od 01.03.2018 r.
do 30.04.2018 r.

od 09.07.2018 r.
do 13.07.2018 r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których
mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

od 02.05. 2018 r.
do 11.05. 2018 r.

od 16.07.2018 r.
do 18.07.2018 r.

od 02.05 2018 r.
do 11.05 2018 r.

od 16.07.2018 r.
do 18.07.2018 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
lokalnych kryteriów rekrutacji

od 14.05 2018 r.
do 15.05 2018 r.

20.07.2018 r

6.

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

28 .05 2018 r.

20.07.2018 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 28.05 2018 r.
do 06.05 2018 r.

od 20.07.2018 r.
do 24.07.2018 r.

8.

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

11.06.2018 r.

26 lipca 2018 r.

9.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie
uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora
odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji
językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału
dwujęzycznego klasa VII szkoły podstawowe

W terminie określonym
w art. 158 ust. 6 - 10
ustawy Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

