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Regulamin rekrutacji do klasy I  

Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu;  

na rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. 2021 poz. 4) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U.  2019 poz. 

1737) 

5. Uchwała nr LV/681/17 z dn. 30 października 2017r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, 

punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Miasto Bytom. 

6. Komunikat WE nr 1/2021 z dn. 18 stycznia 2021r. 

 
Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o: 

1. SP 45 – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 45 w Bytomiu; 

2. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu; 

3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4. rekrutacji – należy przez to rozumieć rekrutację do Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu; 

 

I   ZASADY OGÓLNE 

1. Poniższe zasady rekrutacji nie dotyczą przyjęcia kandydata do SP 45 w trakcie roku 

szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor SP 45. 

2. Rekrutację do klasy pierwszej SP 45 przeprowadza się na podstawie zgłoszenia/wniosku. 

3. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy SP 45 (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) i wniosek  

o przyjęcie dziecka spoza obwodu można pobrać w sekretariacie szkoły, w budynku A, 

przy ul. Zakątek 20  lub ze strony internetowej www.sp45bytom.pl w zakładce rekrutacja. 

4. Zgłoszenie / wniosek dokumenty dotyczące rekrutacji wypełnia rodzic. Dokumenty można 

złożyć w sekretariacie SP 45, w budynku A, przy ul. Zakątek 20. 

5. Do zgłoszenia / wniosku rodzice dołączają dokumenty  np. orzeczenie dziecka do 

kształcenia specjalnego, opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

II   ZASADY REKRUTACJI 

1. Do klasy pierwszej SP 45, w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane będą dzieci 

urodzone w 2014 roku i starsze, które nie realizowały obowiązku szkolnego. 

2. Na wniosek rodziców w SP 45 może także rozpocząć naukę dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli: 

a) realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego w roku 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej; 

albo 

http://www.sp45bytom.pl/
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b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Do klasy pierwszej SP 45 przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły -  

na podstawie zgłoszenia rodziców. 

4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 45 w rekrutacji do klasy pierwszej są traktowane 

równorzędnie bez względu na wiek. 

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem SP 45 mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły.  

7. Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący: Urząd Miasta w Bytomiu. 

 

III  KRYTERIA REKRUTACJI  

1. Określa się dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem SP 45 lokalne kryteria 

rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w Bytomiu, dysponujących wolnymi 

miejscami oraz przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów: 

1) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do SP 45 – 15 punktów; 

2) dziecko, które co najmniej jednego z rodziców miejsce pracy znajduje się  

w pobliżu SP 45 – 15 punktów; 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców  

w zapełnieniu mu należytej opieki – 10 punktów;    

4) dziecko, które uczęszczało  do przedszkola znajdującego się w najbliższym 

sąsiedztwie SP 45 – 5 punktów; 

5) dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców jest absolwentem SP 45 –  

3 punkty. 

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnianych kryteriów lokalnych 

zawartych w punkcie 1.: 

1) kryterium określone w punktach: 1,4,5 rodzic dokumentuje, wypełniając wniosek; 

2) kryterium określone w punkcie 2 rodzic dokumentuje przedkładając zaświadczenie  

z zakładu pracy o miejscu zatrudnienia; 

3) kryterium określone w punkcie 3 rodzic dokumentuje przedkładając oświadczenie  

o miejscu zamieszkania krewnych dziecka. 

IV  HARMONOGRAM REKRUTACJI 

 od 8 marca do 7 maja 2021r. – zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 45. 

 od 8 marca do 7 maja 2021r. – zgłaszanie wniosków przez kandydata spoza odwodu  

o przyjęcie do SP 45 (wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

lokalnych kryteriów rekrutacji). 

 21 maja 2021r. – podanie do publicznej wiadomości, przez Komisję Rekrutacyjną, listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 od 24 maja do 28 maja 2021r. – potwierdzenie przez składającego wniosek woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Druk do pobrania w sekretariacie szkoły,  
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w budynku A, przy ul. Zakątek 20  lub ze strony internetowej www.sp45bytom.pl  

w zakładce rekrutacja 

 1 czerwca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych. 

 

V  POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach: 

 od 10 czerwca do 30 czerwca 2021r. – składanie wniosków o przyjęcie do SP 45; 

 od 1 lipca do 8 lipca 2021r. –  weryfikacja wniosków przez  Komisję Rekrutacyjną; 

 9 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych; 

 od 9 lipca do 15 lipca 2021r. – potwierdzenie przez składającego wniosek woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; 

 16 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych. 

VI   PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

1. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym 

wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego wniosku Komisja Rekrutacyjna 

sporządza uzasadnienie. 

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może złożyć do dyrektora odwołanie 

od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej. 

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć 

odwołanie. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy odwołanie do sądu administracyjnego. 

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 III 2021r. 

 

 ………………………………… 

                                                                                                                 mgr Urszula Łazuka - Datko 

                                                                                                                   Dyrektor SP 45 w Bytomiu 

 

http://www.sp45bytom.pl/

