
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1  

IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 poz. 60) 

- Zarządzenie nr 1802/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 07 lutego 2018 roku 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Katowice jest organem 

prowadzącym 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu 

i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1872) 

- Uchwała nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia 

 

 

1. Szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi, a ich obwód i sieć określa w swych 

uchwałach organ prowadzący. Do szkół podstawowych z urzędu przyjmowani są 

uczniowie zamieszkujący w obwodzie danej szkoły. Rodzice dziecka 

zamieszkałego w obwodzie składają w sekretariacie szkoły druk zgłoszenia. 

W roku szkolnym 2018/2019  spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 

urodzone w 2011 r. oraz  2012 r. 

2. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani 

są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej polega na: 

a) pobraniu z sekretariatu szkolnego bądź ze strony internetowej szkoły zgłoszenia 

zapisu do klasy I, 

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu zgłoszenia w sekretariacie szkoły, 



c) w przypadku rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko objęte było nauką języka 

mniejszości – złożeniu wniosku o objęcie nauką języka mniejszości narodowej. 

3. Uczniowie spoza obwodu mogą zostać przyjęci do szkoły po zakończeniu 

postępowania rekrutacyjnego uczniów zamieszkałych w obwodzie na podstawie 

kryteriów zawartych w niniejszych zasadach rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne 

dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzone jest na pisemny wniosek 

rodzica kandydata złożony do dyrektora szkoły, po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Wniosek dla dzieci 

spoza obwodu może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół podstawowych. 

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. W przypadku, gdy 

liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka 

zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi 

dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących 

kryteriów: 

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, 

b)  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało w przedszkolu 

należącym do obwodu szkoły 

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. 

d) jeden z rodziców(opiekunów prawnych) zameldowany jest w  obwodzie szkoły. 

 

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

5. Zgłoszenie o którym mowa w pkt. 1 i 2, oraz wniosek o którym mowa w punkcie 3 

dostępne są na stronie internetowej szkoły, oraz w sekretariacie w godzinach 

urzędowania. 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria oraz 

przydzielona im liczba punktów: 

1) zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice – 32 pkt; 

2) uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru - 16 

pkt; 

3) rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku 

 szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 14 pkt; 

4) ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od 

miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt; 

5) rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego 

 mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych 

 w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice – 2 pkt;  

      6) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt; 

      7) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt; 

      8) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt; 

      9) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt; 

     10) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt; 

     11) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt; 



     12) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt. 

 

7. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są: 

1) w zakresie pkt. 6 ust. 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu 

 kandydata na terenie miasta Katowice; 

      2) w zakresie pkt. 6 ust. 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu 

 dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie; 

      3) w zakresie pkt. 6 ust. 5 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego 

 prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe 

 poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

 teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu 

 złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) ; 

      4) w zakresie pkt. 6 ust. 6 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności 

 rodziny kandydata; 

      5) w zakresie pkt. 6 ust. 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

 wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub 

 o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046); 

      6) w zakresie pkt. 6 ust. 11 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego 

 rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

 wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

 rodzicem; 

      7) w zakresie pkt. 6 ust. 12 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą 

 zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

 zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). 

 Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w ust. 6 pkt 2 i 3 potwierdza na 

 wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku 

 o przyjęcie. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 2 poświadcza za zgodność 

 z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on 

 obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. 

 

8. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów decyduje data 

i godzina przyjęcia wniosku w sekretariacie szkoły. 

9. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok 

szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych: 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

1 – 28.03.2018 

do godz. 15:00 

 

17- 24.05.2018 

do godz. 15:00 



2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

do 5.04.2018 

 

do 25.05.2018 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

6.04.2018 

do godz. 15:00 

 

11.06.2018 

do godziny 12:00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

od 10 do 13.04.2018 

do godziny 15:00 

od 12.06 

do 15.06.2018 

do godz. 15:00 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

18.04.2018 

do godz. 15:00 

 

15.06.2018 

do godz. 15:00 

 

10. W  sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów 

klasowych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 

11. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach 

i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

12. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. Decyzję w sprawie odroczenia 

podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego 

w obwodzie szkoły. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

13. W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, 

które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu 

rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu 

głównym szkoły. 

 


