Zasady rekrutacji na podstawie wniosków o przyjęcie kandydata
do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.
1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, niezainteresowani zgłoszeniem dziecka do
szkoły obwodowej, składają do sekretariatu wybranej szkoły wniosek o przyjęcie
kandydata do klasy pierwszej, zgodny z ustalonym wzorem, w terminie od 2 marca
2020 roku do 27 marca 2020 roku.
2. Liczba dzieci przyjętych do klasy pierwszej na podstawie wniosków będzie
uzależniona od liczby wolnych miejsc.
3. Wniosek o przyjęcie kandydata można pobrać w szkole lub ze strony internetowej Urzędu
Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Dla mieszkańców; zakładka: Edukacja).
4. Do wniosku można dołączyć:
1) oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o spełnianiu w danej szkole obowiązku
szkolnego przez rodzeństwo kandydata,
2) oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) potwierdzające, że miejsce pracy
rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły,
3) oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) potwierdzające, że krewni kandydata,
wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem,
zamieszkują w obwodzie danej szkoły,
4) oświadczenie zawarte we wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
potwierdzające zamieszkiwanie kandydata na terenie Będzina.

5. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia
w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust 6 ustawy – Prawo oświatowe).
6. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły
jest obowiązkowe.
7. Podanie danych dotyczących spełnienia określonych kryteriów w pkt 4 jest nieobowiązkowe, przy
czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie
spełnia.
8. Weryfikacja złożonych dokumentów:
1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach.
9. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej są brane
pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,
2) miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły,
wartość – 4 punkty,
3) krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej
opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
4) kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.
10. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala
kolejność przyjęć.
11. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
nastąpi: 10 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00.
12. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w wyniku postępowania
rekrutacyjnego, składają w terminie od 14 kwietnia do 22 kwietnia 2020 roku pisemne
potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
13. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
nastąpi: 24 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00.
14. Rodzic lub opiekun prawny kandydata przyjętego do klasy pierwszej, a zamieszkałego poza
obwodem szkoły podstawowej, zobowiązany jest do dostarczenia przekazu ucznia ze szkoły
obwodowej do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Niedostarczenie przekazu w wyznaczonym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do wybranej szkoły.
15. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w ramach rekrutacji
rodzic może wypełnić zgłoszenie do szkoły obwodowej (termin: od 14 do 22 kwietnia 2020 r.)
lub skorzystać z postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych z wolnymi miejscami
(termin: od 11 do 15 maja 2020 r.).
16. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

