
 

KOMUNIKAT NR 2/2017 
 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach 
 

 
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 

a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, 
do oddziałów sportowych szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych 

 
 TERMINARZ 

 POSTEPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
a także terminy składania dokumentów  

 

 do klas pierwszych szkół podstawowych, 

 do oddziałów sportowych szkół podstawowych,  

 do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych. 

l.p. Rodzaj czynności 

Terminy 

Postępowanie 
rekrutacyjne 

Postępowanie 
uzupełniające 

1. Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 
podstawowej  

od 03.04.2017 r. do 
02.05.2017 r. 

 

2. Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu  o 
przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów 
rekrutacji 

od 18.04. 2017 r. 
do 02.05. 2017 r. 

od 27.06.2017 r. 
do 04.07.2017 r. 

3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których 
mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału 
sportowego 

od 04.05. 2017 r.  
do 10.05. 2017 r. 

od 05.07.2017 r. 
do 07.07.2017 r. 

4. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji 
językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału 
dwujęzycznego klasa VII szkoły podstawowej 

od 04.05 2017 r.  
do 10.05 2017 r. 

od 05.07.2017 r. 
do 10.07.2017 r. 

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych 
kryteriów rekrutacji 

od 11.05 2017 r. 
 do 19.05 2017 r.. 

11.07.2017 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

22 .05 2017 r. 12.07.2017 r. 

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

od 22.05 2017 r.  
do 29.05 2017 r. 

od 12.07.2017 r. 
do 14.07.2017 r. 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych 

31.05.2017 r. 17 lipca 2017 r. 

9. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień 
odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie 
przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

W terminie określonym  
w art. 158 ust. 6 - 10 ustawy  

Prawo Oświatowe  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

 

 


