
PROCEDURA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ   
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO  

w SOSNOWCU  
 

 

§ 1  

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZAMIESZKAŁYCH  
W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SOSNOWCU W ROKU 
SZKOLNYM 2023 / 2024 

1. Do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sosnowcu przyjmowane są z urzędu dzieci 
siedmioletnie urodzone w roku 2016.   

2. Zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej oraz rekrutacja na rok szkolny 2023 / 2024,  
dla wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest miasto Sosnowiec 
odbywa się drogą elektroniczną.  

§ 2  

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI 
SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWE NR 6 W SOSNOWCU  

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sosnowcu mogą 
być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek Rodziców  i po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Wszystkie informacje udostępnione przez Rodzica/opiekuna prawnego zawarte we 
wniosku zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie. 

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym: 

Lp. Czynności rekrutacyjne 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1.  

Wypełnienie elektronicznego 
wniosku i złożenie wniosku o 
przyjęcie  do szkoły podstawowej 
wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

01. 03.2023 r.  
– 17.03. 2023 r. 
do godz. 15.00 

01 06. 2023 r. 
 – 07. 06. 2023r. 
do godz. 15.00 

2.  
Opublikowanie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

24. 03. 2023 r. 
godz. 12.00 

15. 06. 2023 r.  
godz.12.00 

3.  
Potwierdzenie przez rodzica woli 
przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

do 30. 03. 2023 r.  
do godz. 15.00 

do 21. 06. 2023 r. 
 do godz. 15.00 



4.  
Opublikowanie listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 

31. 03. 2023 r. 
godz. 12.00 

22. 06. 2023 r. 
godz. 12.00 

 

4. W przypadku przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 6  
w Sosnowcu Rodzic zobowiązany jest złożyć Kartę Przekazania Ucznia ze szkoły 
obwodowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sosnowcu w terminie 7 dni od przyjęcia 
dziecka do szkoły. 

5. W przypadku nieprzekazania Karty Przekazania Ucznia w wymaganym terminie 
dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych. 

6. Lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową. Dzieci z tej listy  
w pierwszej kolejności przyjmowane są w przypadku zwolnienia miejsca. 

7. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów 

Dokument 
potwierdzający 
spełnienie 
kryterium 

1.  

Kandydat uczęszczać będzie do tej 
samej, wybranej przez rodziców 
szkoły, w której rodzeństwo 
kandydata kontynuuje naukę   

10 pkt 
Oświadczenie 
rodzica/opiekuna 
prawnego 

 
2.  

Kandydat, którego rodzice 
mieszkają 
 na terenie gminy Sosnowiec  
i rozliczają  podatek dochodowy  
od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym w Sosnowcu 

5 pkt  
w przypadku jednego 
rodzica spełniającego  

to kryterium Oświadczenie 
rodzica/opiekuna 
prawnego 10 pkt  

w przypadku obojga 
rodziców 

spełniających to 
kryterium 

3.  

Kandydat wychowuje się w 
rodzinie niepełnej (rodzic samotnie 
wychowujący dziecko) i/lub 
wielodzietnej (rodzina posiadająca 
minimum troje dzieci) 

5 pkt  
w przypadku 

kandydata 
wychowującego się  

w rodzinie niepełnej  
lub wielodzietnej Oświadczenie 

rodzica/opiekuna 
prawnego 10 pkt  

w przypadku 
kandydata 

wychowującego się  
w rodzinie niepełnej  

i wielodzietnej 

4.  
Szkoła na liście preferencji we 
wniosku rekrutacyjnym została 
wskazana na pierwszym miejscu 

10 pkt 

Na podstawie 
wniosku 
rekrutacyjnego 
rodzica/opiekuna 
prawnego 

5.  
Kandydat ubiega się o przyjęcie do 
szkoły, w której realizuje roczne 
przygotowanie przedszkolne 

10  pkt 
Oświadczenia 
rodzica/opiekuna 
prawnego 

 



8. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji, szkoła dysponuje mniejszą 
ilością miejsc, niż kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punktów 
uprawniających do przyjęcia, Uwzględnia się kolejność wpływu wniosków. 

9. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji placówka nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, do szkoły mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza 
obszarem gminy Sosnowiec. 

10. Rekrutację uzupełniającą Dyrektor szkoły może przeprowadzić, od 1 czerwca 
2023 r. do 7 czerwca  2023 r. do godz. 15.00. 

11. Dzieci cudzoziemców zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo 
oświatowe oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9.09.2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz 
osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw są przyjmowane na takich 
samych zasadach jak dzieci polskie. 

12. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

§ 3  

POWOŁANIE  I  PRZEBIEG  PRACY KOMISJI  REKRUTACYJNYCH 

1. Dyrektor placówki zarządzeniem wewnętrznym powołuje komisję rekrutacyjną, 
ustala jej skład i wyznacza przewodniczącego (art. 157 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 
oświatowe). 

2. Komisję powołuje się niezależnie od ilości złożonych kart w stosunku do ilości 
miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

a) przewodniczący - przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

b) członkowie - przedstawiciele Rady Pedagogicznej  

4. Członków komisji rekrutacyjnej obowiązuje tajemnica pracy komisji i przestrzeganie 
ustawy o ochronie danych osobowych.  

5. Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o: 

a) listę przyjętych kryteriów wraz z punktacją, 

b) złożone wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, 

c) wykaz ulic znajdujących się w obwodzie szkoły, 

d) możliwości organizacyjne placówki (liczba miejsc w oddziałach klas I). 

6. Do zadań Komisji należy: 

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 
wiadomości, w ogólnie dostępnym miejscu imiennej listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych 

b)  lista dzieci zakwalifikowanych i następnie przyjętych winna zawierać datę jej 
upublicznienia oraz podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 



7. Rodzicom, których dzieci nie zostały zakwalifikowane  do szkoły przysługuje prawo 
do ubiegania się o uzasadnienie decyzji Komisji w terminie 7 dni od dnia 
udostępnienia list do publicznej wiadomości – na pisemny wniosek Rodzica;  

8. Przewodniczący Komisji przygotowuje uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu 
wniosku, zawierając w nim w nim przyczyny odmowy oraz najniższą liczbę punktów, 
która uprawniała kandydata do zakwalifikowania oraz liczbę punktów, jaką 
kandydat uzyskał w wyniku rekrutacji. 

9. Rodzic może złożyć do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji  
w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozstrzyga odwołanie  
w terminie 3 dni.  

10. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Rodzicowi przysługuje prawo złożenia skargi do sądu 
administracyjnego. 

11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za: 

a) organizację pracy komisji rekrutacyjnej; 

b) przestrzeganie zasad i kryteriów rekrutacji; 

c) przygotowanie dokumentacji dla członków komisji; 

d) prawidłowość sporządzenia dokumentacji z prac komisji rekrutacyjnej,  w tym: 

- protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej, 

- przygotowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 
następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, 

- przygotowanie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka w terminie 5 dni od 
dnia złożenia wniosku. 

§ 4  

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Rodzice, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w szkole, 
zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki.  

2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego 
przechowywane są do końca okresu, w których dziecko korzysta z nauki w szkole, 
natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego 
roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora, 
zakończonej prawomocnym wyrokiem.  

 

 

 

 

 

 

 


