REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23
DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OŚWIĘCIM

1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy
VULCAN.
2. Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
3. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

INFORMACJE OGÓLNE

1. W rekrutacji do szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),
§ 1

„Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce

zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub
któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2 Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd
opiekuńczy”.
Uwaga! Wypełniając wniosek należy podać aktualne dane, zgodne ze stanem faktycznym. W celu
potwierdzenia prawdziwości oświadczenia o miejscu zamieszkania kandydata, przewodniczący
komisji rekrutacyjnej może wystąpić do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności.
Wówczas, podane informacje mogą zostać poddane weryfikacji m.in. poprzez aplikację posiadającą
rejestry deklaracji śmieciowych. Weryfikacja taka jest możliwa na podstawie art. 150 ust. 7-10 ustawy
- Prawo oświatowe. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny.

PRZYJĘCIA DO KLASY I

1. Zapis dziecka do szkoły dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na
stronie: http://oswiecim.podstawowe.vnabor.pl.
2. System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców od dnia 14 lutego 2022 r.
3. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2022/23, przyjmowane są dzieci:
−

7-letnie (urodzone w roku 2015) - objęte obowiązkiem szkolnym,

−

6-letnie (urodzone w roku 2016) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

−

starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku
szkolnego.

4. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód (Uchwała Rady Miasta
Oświęcim Nr X/198/19 z dnia 28 sierpnia 2019r.) przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tymże obwodzie
z urzędu (obligatoryjnie) na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata, które należy złożyć w terminie
od 14 lutego 2022 r. do 07 marca 2022 r.
5. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły, która nie jest dla nich szkołą
obwodową, jedynie w przypadku dysponowania przez tę placówkę wolnymi miejscami (ustawowe
pierwszeństwo mają dzieci mieszkające w obwodzie wybranej szkoły). Rodzice bądź opiekunowie
zobowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole
pierwszego wyboru do dnia 07.03.2022 r. , a w przypadku szkoły sportowej do dnia 24.02.2022 r.,
do godziny 13.00.
6. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
UWAGA! Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka
w rekrutacji.
Rodzice mają możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego (Profil Zaufany e-PUAP lub podpis
kwalifikowany) do podpisania wniosku rekrutacyjnego. Nabór VULCAN pozwala również na
elektroniczne złożenie wniosku do szkoły czy przedszkola oraz sprawdzenie online statusu kandydata
w procesie naboru.
7. Osoby niemające możliwości skorzystania z elektronicznej formy zapisu mogą wypełnić Zgłoszenie
lub Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdej szkole.
8. Dziecko może aplikować do nie więcej niż trzech szkół podstawowych. We wniosku określa się
kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
9. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący
w Uchwale Rady Miasta Oświęcim Nr XXX/475/20 z dnia 21.12.2020r. Poszczególnym kryteriom
została przypisana określona liczba punktów.
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10. Po weryfikacji wniosków (a w przypadku szkoły sportowej, po pozytywnym zaliczeniu prób
sprawności fizycznej), komisja rekrutacyjna w dniu 15.04.2022 r. o godzinie 12.00 podaje do
publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
danej szkoły.
11. Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w szkole, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę
przyjęcia do szkoły podstawowej.
UWAGA! Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 20.04.2022r. do godziny 13.00 spowoduje
skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.
12. 22 kwietnia 2022 r. o godzinie 13.00 szkoły podają do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
13. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się jedynie w przypadku, gdy po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego, szkoła będzie nadal dysponować wolnymi miejscami (w rekrutacji uzupełniającej
postępowanie odbywa się bezpośrednio w placówkach, całkowicie poza aplikacją.)

ZASADY PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
KLASY I ORAZ KLAS WYŻSZYCH NIŻ KLASA I

1. Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:
−

posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy
przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,

−

posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,

−

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe
w danym oddziale.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników - na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego - brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo
oświatowe.
Uwaga! Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego klasy I oraz klas wyższych niż klasa
I odbywa się od 14 lutego 2022 r. do 24 lutego 2022 r. do godz. 1300. Kandydat, którego wniosek
został złożony po terminie, nie będzie mógł przystąpić do prób sprawności fizycznej i nie będzie brał
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.
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ZASADY PRZYJĘĆ KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE
O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na
pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
2. Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie

do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu
rekrutacyjnym.
3. Zasady rekrutacji stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego

w szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
4. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego

ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO

1. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/23 prowadzone jest
w terminach określonych w Zarządzeniu nr 0050.7.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25
stycznia 2022r. w sprawie: terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania
uzupełniającego dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim,
na rok szkolny 2022/23.
2. Szkoła podstawowa, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będzie nadal
dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

TERMIN
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMIN
POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO

od 14 lutego 2022r., godz. 8.00
do 07 marca 2022r., godz. 13.00
od 14 lutego 2022r., godz. 8.00
do 24 lutego 2022r., godz. 13.00
dla uczniów objętych próbą sprawności
fizycznej

od 25 maja 2022r.
do 31 maja 2022r., godz. 13.00
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2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

od 24 lutego 2022r.
do 01 marca 2022r.

od 01 czerwca 2022r.
do 03 czerwca 2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

02 marca 2022r., godz. 12.00

07 czerwca 2022r.
godz. 12.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 marca2022r.
do 06 kwietnia 2022r.
godz. 13.00

od 08 czerwca 2022r.
do 15 czerwca 2022r., godz. 13.00

5.

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

15 kwietnia 2022r., godz. 12.00

24 czerwca 2022r., godz. 12.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

od 15 kwietnia 2022r., godz. 12.00
do 20 kwietnia 2022r., godz. 13.00

od 24 czerwca 2022r., godz. 12.00
do 28 czerwca 2022r., godz. 13.00

7.

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

22 kwietnia 2022r., godz. 13.00

30 czerwca 2022r., godz. 13.00

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole
podstawowej.
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