SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 im. gen. Jerzego Ziętka
41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 6
tel. 32 262 40 42;

www.zs7dg.tvtom.pl

KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
do szkoły podstawowej nie będącej szkołą obwodową
w Szkole Podstawowej nr 30 im.gen.Jerzego Ziętka w Dąbrowie Górniczej
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 6
grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz.7)
2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu
przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania
innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim [zmieniające
się co rok, publikowane do 15 kwietnia]

1. Kryteria obowiązkowe
W rekrutacji uczniów spoza obwodu do szkoły podstawowej obowiązują poniższe kryteria
przyjęć i minimalna punktacja kwalifikująca dziecko do przyjęcia do szkoły pozaobwodowej.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym
wynosi 29, minimalna 6 , w tym:
Zagadnienia

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
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły
pierwszego wyboru w roku szkolnym, w którym
kandydat rozpoczyna naukę
3. Krewni kandydata wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej
opieki zamieszkują w obwodzie szkoły pierwszego
wyboru
4. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów
prawnych) lub rodzica(opiekuna prawnego) samotnie
wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie
szkoły pierwszego wyboru
5. Wielodzietność rodziny kandydata
6. Niepełnosprawność kandydata

Punktacja
maksymalna
5 pkt.

Dokumenty potwierdzające
Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

4 pkt.

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

3 pkt.

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

3 pkt.

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

2 pkt.

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

2 pkt.

Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydane ze względu na

niepełnosprawość 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 (t.j. Dz.
U.z 2016 r., poz. 2046, z
późn.zm.)

8.Niepełnosprawność obojga 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 (t.j. Dz.
U.z 2016 r., poz. 2046,
z późn.zm.)

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
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz.
U.z 2016 r., poz. 2046, z
późn.zm.)

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 jegorodzicem

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
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575,
z późn. zm.)
Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym

29 punktów

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
PRZY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(terminy poniższe obowiązują dzieci spoza obwodu szkoły i są co rok podawane przez Śląskiego Kuratora
Oświaty)

1) od1 2 czerwca do 30 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.
Złożenie wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym;
1) od 12 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kl. I
szkołypodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) 17 lipca 2017 r. do godz. 15.00.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym;
3) od 17 lipca 2017 r. do 21 lipca 2017 r. do godz. 15.00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnegooświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym;
4) 24 lipiec 2017 r. do godz. 15.00.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym;
5) 25 lipiec 2017 r. do 28.07.2017 r.
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;
6) 25 lipiec 2017 r. do 31.07.2017 r.
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;
7) 3 sierpia 2017 r.
Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym;
8) od 21 sierpnia 2017r. do 24 sierpnia 2017 r.
Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym;
9) 25 sierpnia 2017 r.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym.
10) W terminach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014, poz.7):
o składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
- w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej
szkoły
o przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia
- Komisja Rekrutacyjna wydaje uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
o składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic kandydata
może wystąpić do dyrektora z odwołaniem
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
o rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej
Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub
publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
7) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie
uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

