
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organ prowadzący: 

 

1.  Uchwałą XXV/548/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.03.2017 r. określił 
kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu 
uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych poza obwodem 
szkoły, przyznał kryteriom liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełniania kryteriów: 
 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów  

Dokument niezbędny 
do potwierdzenia 
kryterium 

1. Kandydat realizuje obowiązek 
przygotowania przedszkolnego w 
przedszkolu w zespole szkolno - 
przedszkolnym, w którego skład wchodzi 
szkoła pierwszego wyboru w roku 
szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie 
nauki w szkole 

5 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
szkoły pierwszego wyboru w roku 
szkolnym, w którym kandydat rozpoczyna 
naukę 

4 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 

3. Krewni kandydata wspierający rodziców 
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu 
należytej opieki zamieszkują w obwodzie 
szkoły pierwszego wyboru 

3 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 

4. Miejsce pracy jednego z rodziców 
(opiekunów prawnych) lub rodzica 
(opiekuna prawnego) samotnie 
wychowującego dziecko znajduje się w 
obwodzie szkoły pierwszego wyboru 

3 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 

5. Wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 

6. Niepełnosprawność kandydata 2 pkt Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub 
orzeczenie o 
niepełnosprawności 

7.  Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata 

2 pkt Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 
2046, z późn. zm.) 

8. Niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata 

2 pkt Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub 



orzeczenie 
równoważne w 
rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 
2046, z późn. zm.) 

9.  Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

2 pkt Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na 
niepełnosprawność, 
orzeczenie o 
niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 
2046, z późn. zm.) 

10. Samotne wychowywanie kandydata w 
rodzinie 

2 pkt Prawomocny wyrok sądu 
orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu 
oraz oświadczenie o 
samotnym 
wychowywaniu dziecka 
oraz o niewychowywaniu 
żadnego dziecka 
wspólnie z jego 
rodzicem 

11. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 pkt Dokument 
poświadczający objęcie 
dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 575, z 
późn. zm.) 

 

 

2. Zarządzeniem nr 836.2020 z dnia 20.01.2020 r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej 

określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do 



klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza przez 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 

 

Lp. 
Działania w postępowaniu rekrutacyjnym i 

uzupełniającym 
Termin 

 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej  

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 25.05.2020 r. 

do 3.06.2020 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

zamieszkałego poza obwodem danej szkoły kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 25.05.2020 r. 

do 5.06.2020 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

8.06.2020 r. 

4. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 8.06.2020 r. 

do 10.06.2020 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 

15.06.2020 r. 

6. 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o 

przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 16.06.2020 r. 

do 21.08.2020 r. 

7. 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do kl. I  szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

zamieszkałego poza obwodem danej kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

 od 16.06.2020 r. 

do 24.08.2020 r. 

8. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

25.08.2020 r. 

9. 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez 

rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 25.08.2020 r. 

do 27.08.2020 r. 

10. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 28.08.2020 r. 



wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

 

 

3. Zarządzeniem nr 837.2020 z dnia 20.01.2020 r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej 

określił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021  do klas wyższych  

niż klasa I szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały sportowe, 

prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza 

 

Lp. 
Działania w postępowaniu rekrutacyjnym i 

uzupełniającym 

Termin 

 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I 
szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały 
sportowe wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 17.02.2020 r. 

do 28.02.2020 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły 
podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

od 17.02.2020 r. 

do 6.03.2020 r. 

3.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – I i II termin 
12.03.2020 r. – I termin 

17.03.2020 r. – II termin 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

20.03.2020 r. 

5. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 20.03.2020 r. 

do 25.03.2020 r. 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 

26.03.2020 r. 

7. 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o 
przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły 
podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 27.03.2020 r. 

do 10.04.2020 r. 

8. 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż 
klasa I  szkoły podstawowej, w której funkcjonują 
oddziały sportowe i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

 od 27.03.2020 r. 

do 17.04.2020 r. 

9. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 
20.04.2020 r. – I termin 

21.04.2020 r. – II termin 

10. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 22.04.2020 r. 



wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

11. 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 
uzupełniającym 

od 22.04.2020 r. 

do 27.04.2020 r. 

12. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym 

28.04.2020 r. 

 

 

4. Zarządzeniem nr 866.2020 z dnia 31.01.2020 r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej 

określił terminy terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021  do 

klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały 

dwujęzyczne, prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza 

 

Lp. 
Działania w postępowaniu rekrutacyjnym i 

uzupełniającym 

Termin 

 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego 

klasy VII wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 1.06.2020 r. 

do 19.06.2020 r. 

2. 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji 

językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie 

do oddziału dwujęzycznego klasy VII 

22.06.2020 r. 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII                                  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 29.06.2020 r. 

do 2.07.2020 r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

3.07.2020 r. 

5. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 6.07.2020 r. 

do 8.07.2020 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 

9.07.2020 r. 

7. 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o 

przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 18.08.2020 r. 

do 20.08.2020 r. 

8. Postępowanie uzupełniające - Przeprowadzenie 21.08.2020 r. 



sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego 

klasy VII 

9. 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału 

dwujęzycznego klasy VII  i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 24.08.2020 r. 

do 26.08.2020 r. 

10. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

27.08.2020 r. 

 

 

 
 

 


