
ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BIERUNIU  
 UCZNIÓW SPOZA OBWODU  

 
Podstawa  prawna:  

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze zmianami z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

 
1. O przyjęciu do SP-3 w Bieruniu w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych decyduje 
 Dyrektor szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki 
 organizacyjne na to pozwalają. 
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 
 szkoły, która pracuje od 15 do 31 maja . 
3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w [pkt. 1 wymaga przeprowadzenia zmian 
 organizacyjnych pracy szkoły powodujących skutki finansowe Dyrektor szkoły może przyjąć 
 ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców ucznia  
 
 Wniosek dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej. 
 
5. Wniosek zawiera:  

1) Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku 
 numeru PESEL – Serię  i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
 tożsamość. 

2) Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych dziecka, 
3) Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka, 
4) Adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców/ opiekunów prawnych 

 dziecka, 
6. Terminy rekrutacji:  

1) postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej odbywa się od 1 kwietnia do 31 maja, 
2) od 1 kwietnia do 15 maja – składanie wniosków i wymaganych dokumentów, 
3) 20 maja podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wiadomości, 
4) do 31 maja podanie listy dzieci  przyjętych i nieprzyjętych  
5) do końca  sierpnia – na wolne miejsca - postępowanie uzupełniające na wniosek 

rodziców lub prawnych opiekunów, prowadzone przez Dyrektora szkoły. 
7. Kryteria postępowania rekrutacyjnego: 

 

Kryteria  Wartość 
punktowa  

1. Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej  (3 i więcej dzieci)  10 pkt 

2. Dziecko wychowywane jest samotnie przez jednego z rodziców  10 pkt. 

3. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą 5 pkt. 

4. Dziecko posiada rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu  5 pkt.  

5. Dziecko  uczęszczało do Przedszkola znajdującego się w obwodzie 
SP-3  (dotyczy kandydata do klasy pierwszej)  

5 pkt. 

6. Szkoła  Podstawowa nr 3 jest najbliższa miejsca pracy jednego                         
z rodziców 

5 pkt. 

                                             Maksymalna ilość punktów  40 pkt. 

 



Kryteria różnicujące: 
1) w przypadku takiej samej ilości punktów Komisja Rekrutacyjna zastosuje 

kryterium różnicujące na podstawie arkusza gotowości do podjęcia nauki  
w szkole (maksymalnie po 2 pkt) za ocenę poziomu opanowania poszczególnych 
wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego -
do 10 pkt.  

2) podczas rekrutacji ucznia klasy II – VI stosuje się kryterium różnicujące na 
podstawie świadectwa szkolnego lub arkusza ocen. 

 
8. Wymagane dokumenty:  

1) dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego  
2) wniosek rekrutacyjny  wypełniony i podpisany przez obojga rodziców/ opiekunów 

prawnych. 
3) akt urodzenia dziecka do wglądu. 
4) zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego (informacja  

o gotowości do podjęcia nauki w szkole) 
5) zaświadczenie zakładu pracy rodzica świadczące o zatrudnieniu na terenie 

Bierunia (w obwodzie szkoły) 
6) dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą. 
7) oświadczenie o wielodzietności rodziny. 
8) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem lub prawomocny wyrok sądu 
orzekającego o rozwodzie, separacji. 
 

9. Zadania komisji rekrutacyjnej :  
1) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. 
2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych do końca maja. 
4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
5) sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. 

 
10. Tryb odwoławczy . 

1) Prawo do wystąpienia o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka spoza 
rejonu do klasy pierwszej, przysługuje rodzicom w ciągu 7 dni.  
Uzasadnienie sporządza się w terminie kolejnych 5 dni.  

2) Rodzice ucznia mogą wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

3) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 
 
 
 
 
 
 
 



WNIOSEK REKRUTACYJNY  
DLA KANDYADATA SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BIERUNIU 

 
I.   DANE IDENTYFIKACYJNE  KANDYDATA  

IMIĘ I NAZWISKO   

DRUGIE IMIĘ  

PESEL  

DATA URODZENIA MIEJSCE 
URODZENIA 

 

IMIĘ MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI  IMIĘ OJCA/ 
PRAWNEGO 
OPIEKUNA 

 

NAZWISKO MATKI / OPIEKUNKI 
PRAWNEJ 

 NAZWISKO OJCA/ 
OPIEKUNA 
PRAWNEGO  

 

TELEFON   TELEFON  

EMAIL  EMAIL  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA   

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW/ 
PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

   

NAZWA I ADRES SZKOŁY 
OBWODOWEJ  

 

POSIADA ORZECZENIE  
O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO  

TAK/NIE  

 
II .   KRYTERIA PRZYJĘCIA  

1. Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej  (3 i więcej dzieci)  TAK/ NIE  

2. Dziecko wychowywane jest samotnie przez jednego z rodziców  TAK/ NIE  

3. Dziecko posiada rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu  TAK/ NIE 

4. Dziecko  uczęszczało do Przedszkola znajdującego się w obwodzie SP-3  
( dotyczy kandydata do klasy pierwszej)  

TAK/ NIE 

5. Szkoła  Podstawowa nr 3 jest najbliższa miejsca pracy jednego z rodziców TAK/ NIE 

6. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą TAK/ NIE 

 
III.   KRYTERIUM RÓŻNICUJĄCE 
 

W przypadku takiej samej ilości punktów Komisja Rekrutacyjna zastosuje kryterium różnicujące na 
podstawie arkusza gotowości do podjęcia nauki w szkole lub świadectwa szkolnego . 
 
…………………………………………………………..   …………………………………………………………… 
Data, podpis matki/ opiekunki prawnej   data, podpis ojca / opiekuna prawnego  
 

IV.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  
 
Zgodnie  z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w formularzu w celu przyjęcia dziecka do szkoły.  
 
…………………………………………………   ………………………………………………… 
Podpis matki/ opiekunki prawnej   podpis ojca / opiekuna prawnego  


