
Informacja o naborze do klasy I

na rok szkolny 2019/2020

Zapisy  do  klasy  I  odbywają  się  w  sekretariacie  SP  23  od  25  lutego  2019  r.  na  podstawie

pisemnego  zgłoszenia  rodziców  dla  dzieci  zamieszkałych   w  obwodzie  szkoły

(druk do pobrania poniżej).

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 im. JANA BRZECHWY  W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

- ul. 11 Listopada - ul. Kręta

- ul. Boczna - Ks. Augusta Potyki

- ul. B. Chrobrego - ul. Okrężna

- ul. B. Krzywoustego - ul. Plebiscytowa 

- ul. Jagiellońska  - ul. Prosta

- ul. J. Pordzika   - ul. R. Siekiela

- ul. J. Rymera             - ul. J. Drażyka

- ul. Katowicka - ul. Wita Stwosza

 /od nr 76 do końca/ - ul. Zgody

Zapisy do  klasy I dzieci zamieszkałych  poza obwodem szkoły,  zgodnie z zamieszczonym niżej

harmonogramem i  kryteriami postępowania rekrutacyjnego,  na pisemny wniosek rodziców wraz

z załącznikami (druki do pobrania poniżej) 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 

do klas I publicznych szkół podstawowych

Lp Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły
podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 marca 2019 r.

do 15 marca 2019 r.

w godzinach pracy
szkoły

od 6 maja 2019

do 13 maja 2019 r.

w godzinach pracy
szkoły



2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7

ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe.

od 4 marca 2019 r.

do 18 marca 2019 r.

od 6 maja 2019 r.

do 14 maja 2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

19 marca 2019 r. godz.
12:00

15 maja 2019 r. 
godz. 12:00

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

od 19 marca 2019 r.

do 25 marca 2019 r.

w godzinach pracy
szkoły

od 15 maja 2019 r.

do 21 maja 2019 r.

w godzinach pracy
szkoły

5. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 marca 2019 r. godz.
12:00 

23 maja 2019 r.
godz. 12:00

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych

Lp Kryterium Dokumenty potwierdzające

1. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata Oświadczenie rodziców

2. Miejsce pracy rodziców znajduje się w
obwodzie szkoły

Zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez
pracodawcę lub oświadczenie rodzica o
prowadzeniu działalności gospodarczej

3. Inni opiekunowie kandydata zamieszkują w
obwodzie szkoły

Oświadczenie rodziców

4. Rodzic kandydata jest absolwentem danej
szkoły

Oświadczenie rodziców

Druki do pobrania (dokumentacja naboru do klasy I)


