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I. Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U z 2017 r., poz. 610), 

 UCHWAŁA NR XXV/548/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 

29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 

z 2017 r. poz. 1993), 

 Zarządzenie nr 146.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.01.2019 r. 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020  do 

klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza. 
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II. Postanowienia ogólne: 

1. Szkoła prowadzi na rok szkolny 2019/2020 nabór do ośmioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej do klas 

pierwszych: 

 ogólna; 

 usportowiona. 

2. Do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w 2012 r. (siedmiolatki). 

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów naukę w szkole podstawowej może także 

rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:  

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz 

zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

4. Do oddziału ogólnego klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci i młodzież 

zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie 

zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.1 

5. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata i kandydata. 

6.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 

przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 

publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (Załącznik nr 1). 

7. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 

dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych (Załącznik nr 2). 

8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna 

kandydata. 

                                                 
1 Obwód Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi: Chopina, Jana III Sobieskiego, Łukasińskiego, 

Okrzei, Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2019&qplikid=4186#P4186A7
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9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący. 

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

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

i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 
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Załącznik nr 1  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych 

 prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza2 

 

Lp. Działania w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Termin 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 3.06.2019 r. 

do 12.06.2019 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 3.06.2019 r. 

do 15.06.2019 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

17.06.2019 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 17.06.2019 r. 

do 19.06.2019 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 21.06.2019 r. 

                                                 
2 zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 146.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.01.2019 r. 

 



Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi  

w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej 
 

S t r o n a  6 | 11 
 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 

6. Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

od 1.07.2019 r. 

do 19.08.2019 r. 

7. Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I  szkoły 

podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

 od 1.07.2019 r. 

do 23.08.2019 r. 

8. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

26.08.2019 r. 

9. Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 27.08.2019 r. 

do 29.08.2019 r. 

10. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

30.08.2019 r. 
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Załącznik nr 2 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych poza obwodem szkoły,  

przyznane kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów3 

 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokument niezbędny do potwierdzenia kryterium 

1. Kandydat realizuje obowiązek przygotowania przedszkolnego 

w przedszkolu w zespole szkolno - przedszkolnym, w którego skład 

wchodzi szkoła pierwszego wyboru w roku szkolnym 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole 

5 pkt Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru 

w roku szkolnym, w którym kandydat rozpoczyna naukę 

4 pkt Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

3. Krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) 

w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły 

pierwszego wyboru 

3 pkt Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

                                                 
3 zgodnie z Uchwałą nr XXV/548/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów 
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4. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) lub 

rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko 

znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru 

3 pkt Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

5. Wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

6. Niepełnosprawność kandydata 2 pkt Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie 

o niepełnosprawności 

7.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 2 pkt Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

8. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 2 pkt Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

9.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 2 pkt Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
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w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

10. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 pkt Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

11. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 pkt Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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III.  Odroczenia. 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, na podstawie wniosku 

rodzica /opiekuna prawnego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku 

szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

4. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników 

posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

 

IV. Procedura odwoławcza. 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do klasy pierwszej. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 

z wnioskiem przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 

przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-06-2019&qplikid=4186#P4186A178
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4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

V. Ochrona danych osobowych. 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 

nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

W sprawach nie ujętych w Regulaminie stosuje się zapisy: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U z 2017 r., poz. 610), 

 UCHWAŁA NR XXV/548/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 

29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 

z 2017 r. poz. 1993), 

 Zarządzenie nr 146.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.01.2019 r. 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020  do 

klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza. 


