
ZARZĄDZENIE NR 60/WO/2021 
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej 

publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 8 ust. 15, art. 133 ust. 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz 
art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910, poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 4), zarządza się co następuje: 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 4); 

2) szkole podstawowej – rozumie się przez to publiczną szkołę podstawową ogólnodostępną, prowadzoną 
przez Miasto Zabrze; 

3) kandydacie – rozumie się przez to dziecko aplikujące do klasy pierwszej szkoły podstawowej,  zamieszkałe 
poza obwodem tej szkoły; 

4) wniosku – rozumie się przez to wniosek rodzica kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej; 

5) kryteriach i dokumentach – rozumie się przez to kryteria i dokumenty, o których mowa w Uchwale 
Nr XXXVIII/429/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r. 

§ 2. Określić terminy przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta 
 
 

Małgorzata Mańka-Szulik 



Załącznik do zarządzenia Nr 60/WO/2021 

Prezydenta Miasta Zabrze 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2021/2022 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Lp. Rodzaj czynności Termin  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 22 kwietnia  
do 11 maja 2021 r.  

do godz. 15:00 

od 19 sierpnia 
do 23 sierpnia 

2021 r. 
do godz. 15:00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków i dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1, potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 150 
ust. 7 ustawy. 

od 12 maja 
do 14 maja 

2021 r. 

24 sierpnia 
2021 r. 

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

1 czerwca 2021 r. 
godz. 14:00 

25 sierpnia  
2021 r. 

godz. 14:00 

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

od 1 czerwca  
od godz. 14:00 
do 8 czerwca 

2021 r. 
do godz. 15:00 

od 25 sierpnia  
od godz. 14:00 
do 27 sierpnia 

2021 r. 
do godz. 15:00 

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

9 czerwca  
2021 r. 

godz. 12:00 

30 sierpnia 2021 r. 
godz. 12:00 
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