Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 783/2020
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 stycznia 2020 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 doklas pierwszych szkół podstawowych, a
także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice
L p.

Rodzaj czynności

Term in w postępow aniu
rekrutacyjnym

Term in w postępow aniu
u zupełniającym

1.

Z głoszenie
kandydata/złożenie
w niosku
o
przyjęcie
do
szkoły
podstaw owej
wraz
z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez
kandydata warunków
lub kryteriów branych pod
uw agę w postępow aniu rekrutacyjnym

o d 2 3 marc a 2020 roku od
godz. 9:00 do 3 kw ietnia
2020 roku do godz. 15:00

od 2 czerw ca 2020 roku od
godz. 9:00 do 8 czerw ca
2020 roku do godz. 15:00

2.

Z łożenie
w niosku
o przyjęcie
do oddziału
sportow ego
szkoły
podstawowej
wraz
z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez
kandydata warunków
lub kryteriów branych pod
uw agę w postępow aniu rekrutacyjnym

o d 2 3 marc a 2020 roku do 3
kw ietnia 2020 roku

od 29 czerw ca 2020 roku
30 czerw ca 2020 roku

od 6 kw ietnia 2020 roku do
16 kw ietnia 2020 roku

od 1 lipca 2020 roku
lipca 2020 roku

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Przeprowadzenie
prób
sprawności
fizycznej,
o których m ow a w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustaw y Prawo ośw iatow e
Z łożenie
w niosku
o przyjęcie
do oddziału
dw ujęzycznego
szkoły
podstaw owej
wraz
z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez
kandydata warunków
lub kryteriów branych pod
uw agę w postępow aniu rekrutacyjnym
Przeprowadzenie
sprawdzianu
predyspozycji
język ow ych
dla kandydatów
ubiegających
się
o
przyjęcie
do
oddziału
dw ujęzycznego,
o którym, m ow a w art. 139
ustaw y - Prawo
o św ia to w e
Podanie do publicznej
w iadom ości przez kom isję
rekrutacyjną listy kandydatów,
ubiegających
się
o przyjęcie
do oddziału
sportow ego,
którzy
uzyskali
pozytyw ne
w yniki prób sprawności
fizycznej, o których m ow a
w art. 137 ust. 1 pkt
3 ustaw y - Prawo ośw iatow e
Podanie do publicznej
w iadom ości przez kom isję
rekrutacyjną listy kandydatów
ubiegających
się
o przyjęcie do oddziału dw ujęzycznego,
którzy
uzyskali
pozytyw ny
w ynik
sprawdzianu
predyspozycji językow ych, o których m ow a w art.
139 - Prawo ośw iatow e
W eryfikacja przez kom isję
rekrutacyjną zgłoszeń
i w niosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokum entów potw ierdzających spełnianie
przez
kandydata warunków
lub kryteriów branych pod
uw agę w postępow aniu
rekrutacyjnym,
w tym
dokonanie
przez
przew odniczącego
kom isji
czynności,
o których m ow a w art. 150
ust. 7 ustaw y - Prawo ośw iatow e
Podanie do publicznej
w iadom ości przez kom isję
rekrutacyjną listy kandydatów zakw alifikow anych
i kandydatów niezakw alifikow anych (nie dotyczy
kandydatów
ubiegających
się o przyjęcie
do
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o d 2 7 kw ietnia 2020 roku
15 maja 2020 roku

do

do

do 2

od 29 czerw ca 2020 roku do
30 czerw ca 2020 roku

o d 1 8 maj a 2020 roku do 22
maja 2020 roku

od 1 lipca 2020 roku do 2
lipca 2020 roku

17 kw ietnia 2020 roku

3 lipca 2020 roku

29 maja 2020 roku

3 lipca 2020 roku

od 23 marca 2020 roku
od godz. 9:00
do 6 kw ietnia 2020 roku
godz. 15:00

od 2 czerw ca 2020 roku
od godz. 9:00 do 9 czerw ca
2020 roku do godz. 15:00

23 kw ietnia 2020 roku
o godz. 9:00 2020 roku

2 5 czerw c a 2020 roku
o godz. 9:00 2020 roku
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10.

11.

12.

13.

14.

oddziału dw ujęzycznego lub sportow ego)
Potw ierdzenie
przez rodziców
kandydata
w oli
przyjęcia dziecka. Potw ierdzenie należy złożyć w
form ie pisem nego
ośw iadczenia
(nie dotyczy
kandydatów
ubiegających
się o przyjęcie
do
oddziału dw ujęzycznego lub sportow ego)
Podanie do publicznej
w iadom ości przez kom isję
rekrutacyjną listy kandydatów zakw alifikow anych
i kandydatów niezakw alifikow anych do
oddziału
sportow ego
Podanie do publicznej
w iadom ości przez kom isję
rekrutacyjną listy kandydatów zakw alifikow anych
i kandydatów niezakw alifikow anych do
oddziału
d w u języczn ego

od 23 kw ietnia 2020 roku
od godz. 9:00
do 5 maja
2020 roku do godz. 15:00

od 25 czerw ca 2020 roku
od godz. 9:00 do 1 lipca
2020 roku do godz. 15:00

20 kw ietnia 2020 roku godz.
9:00

3 lipca 2020 roku godz. 9:00

15 czerw ca 2020 roku godz.
9:00

6 lipca 2020 roku godz. 9:00

Potw ierdzenie
przez rodziców
kandydata
w oli
przyjęcia
dziecka
do
oddziału
sportowego.
Potw ierdzenie należy złożyć w form ie pisem nego
o św ia d czen ia

od 20 kw ietnia 2020 roku od
godz. 9:00 do 24 kw ietnia
2020 roku

od 3 lipca 2020 roku od
godz. 9:00 do 7 lipca 2020
roku

Potw ierdzenie
przez rodziców
kandydata
w oli
przyjęcia
dziecka
do oddziału
dw ujęzycznego.
Potw ierdzenie należy złożyć w form ie pisem nego
o św ia d czen ia

od 15 czerw ca 2020 roku od
godz. 9:00 do 18 czerw ca
2020 roku

od 6 lipca 2020 roku od
godz. 9:00 do 8 lipca 2020
roku

15.

Podanie do publicznej
w iadom ości przez kom isję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i
kandydatów
nieprzyjętych
(nie
dotyczy
kandydatów
ubiegających
się o przyjęcie
do
oddziału sportow ego i dw ujęzycznego)

16.

Podanie do publicznej
w iadom ości przez kom isję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i
kandydatów
nieprzyjętych
do
oddziału
sp ortow ego.

17.

18.

19.

Podanie do publicznej
w iadom ości przez kom isję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i
kandydatów
nieprzyjętych
do
oddziału
d w u języczn ego
D ostarczenie
przez kandydata ubiegającego
się
o przyjęcie do oddziału sportow ego św iadectw a
ukończenia klasy program owo niższej
D ostarczenie
przez kandydata ubiegającego
się
o
przyjęcie
do
oddziału
dw ujęzycznego
św iadectw a prom ocyjnego do klasy VII
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7 maj a 2020 roku o godz.
15:00

3 lipca 2020 roku o godz.
15:00

2 8 kw ietnia 2020 roku
o godz. 15:00

8 lipca 2020 roku o
15:00

godz.

1 9 c ze rwca 2020 roku
o godz. 15:00

9 lipca 2020 roku
15:00

od 29 czerw ca 2020 roku do
3 lipca 2020 roku

od 3 lipca 2020 roku do 7
lipca 2020 roku

od 29 czerw ca 2020 roku do
3 lipca 2020 roku

od 6 lipca 2020 roku do 8
lipca 2020 roku

o godz.

Strona 2

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 783/2020
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 stycznia 2020 r.
Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych
oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkól podstawowych, których organem
prowadzącym jest miasto Katowice, liczba punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty
niezbędne do ich potwierdzenia.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal
dysponuje wolnymi miejscami.
Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
ogólnodostępnych w szkołach podstawowych, a także oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
ze względu na niepełnosprawność:
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.
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1. w zakresie pkt. 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie
miasta Katowice;
2. w zakresie pkt. 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.5 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu
skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie , urzędowe poświadczenie odbiory 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 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
5. w zakresie pkt. 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.);
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6. w zakresie pkt. 11 - kopia prawomocnego wyroku sadu 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. 12 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz.
1111 ze zm.).
Uprawnienie do korzystania z kryterium określonego w pkt. 2 i 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły
podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
Kopie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem
rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały
tych dokumentów.
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