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Informuję, że Prezydent Miasta Piekary Śląskie ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego dla klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, a także 
klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust 1, oraz oddziałów 
dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).  
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej.  

12 marca – 13 kwietnia 22 maja – 5 czerwca 

2 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej. 

16 kwietnia –  
20 kwietnia 

6 czerwca –  
13 czerwca 

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

23 kwietnia 14 czerwca  

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

24 kwietnia – 18 maja 
15 czerwca –  
28 czerwca 

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

21 maja 29 czerwca 

Określa się następujące kryteria przyjmowania do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznej szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznanych poszczególnym kryteriom oraz 
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów: 

Lp. Kryteria Punkty Dokumenty 

1 
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 
szkolny w tej szkole. 

2 
oświadczenie rodzica kandydata 
potwierdzone przez dyrektora szkoły 

2 
Lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu  
na miejsce pracy rodziców kandydata. 

3 zaświadczenie o miejscu zatrudnienia 

3 
W obwodzie szkoły zamieszkują osoby 
upoważnione przez rodziców do sprawowania 
opieki nad kandydatem. 

3 oświadczenie rodzica kandydata 

4 

Kandydat realizował obowiązek wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu tworzącym z tą 
szkołą zespół lub w przedszkolu znajdującym 
się w obwodzie tej szkoły. 

1 
oświadczenie rodzica kandydata 
potwierdzone przez dyrektora szkoły 
(zespołu) 

5 
Droga kandydata do szkoły jest krótsza lub 
dojazd do niej jest dogodniejszy niż do szkoły, 
w obwodzie której kandydat mieszka. 

2 oświadczenie rodzica kandydata 

 
 


