
Dotyczy roku szkolnego 2019/2020 
Harmonogram działań szkoły w związku z przyjmowaniem uczniów do klasy pierwszej, w tym 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
 
(W oparciu o Zarządzenie Nr SP0050.2.17 .2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 stycznia 2019r) 
 

Etap Termin 
 

Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków 
 

Zgłaszanie dzieci do szkoły obwodowej od 04 marca 2019r. 
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły kandydata spoza 
obwodu 

od 04  marca  2019r. 
do 15 marca 2019r. 

Weryfikacja złożonych dokumentów od 04 marca 2019 r. 
do 18 marca  2019r. 

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

19 marca  2019 r. 
godz.12:00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do 
szkoły, do której zostało zakwalifikowane -  rodzice składają w 
pisemne oświadczenie 

od 19 marca 2019r. 
do 25 marca 2019r. 

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 marca 2019 r. 
godz.12:00 

 
Procedura odwoławcza 

 
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia dziecka 

od 27 marca  2019r. 
do 02  kwietnia 2019r. 

W terminie 5 dni Komisja podaje rodzicom uzasadnienie odmowy od 03 kwietnia 2019r. 
do 07 kwietnia 2019r. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą 
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

od 08 kwietnia  2019r. 
do 14 kwietnia 2019r. 

W terminie 7 dni Dyrektor przesyła odpowiedź do rodziców. 
Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu 
administracyjnego 

od 15 kwietnia  2019r. 
do 21 kwietnia  2019r. 

 
Postępowanie uzupełniające 

 
Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w klasie pierwszej 06 maja 2019r. 
Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka na wolne 
miejsca w klasie pierwszej 

od 06 maja  2019r. 
do 13 maja  2019r. 

Weryfikacja złożonych dokumentów od 06 maja  2019r. 
do 14 maja  2019r. 

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym 

15 maja  2019r. 
godz.12:00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do 
szkoły, do której zostało zakwalifikowane -  rodzice składają w 
pisemne oświadczenie 

od 15 maja 2019r. 
do 21 maja 2019r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 23 maja  2019r. 



nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym godz.12:00 
 


