
Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024  
w naszej szkole 

 
Rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznym:  https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10.01.2023 

rekrutacja dzieci z rejonu do klasy pierwszej rozpocznie się 20 marca 2023 r.      

 20 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. 

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie 
elektronicznym oraz przekazanie dokumentów (wraz z załącznikami) do szkoły 
obwodowej; 
 

 20 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły podstawowej, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy – Prawo oświatowe; 
 

 27 kwietnia 2023 roku do godziny 15.00 

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

 

Rekrutacja uzupełniająca dla dzieci obwodowych i poza obwodowych 

 

 8 maja 2023 roku do 19 maja 2023 roku 

Złożenie wniosku o przyjęcie do poza obwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej 
w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 
 

 8 maja 2023 roku do 25 maja 2023 roku 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo 
oświatowe; 
 

 30 maja 2023 roku do godz. 15.00 

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

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl/


 30 maja 2023 roku do 7 czerwca 2023 roku 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy 
złożyć w formie pisemnego oświadczenia; 
 

 16 czerwca 2023 roku do godziny 15.00 

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

 
 

Kryteria rekrutacji 

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkól 
podstawowych oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkól 
podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczbę punktów za 
każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia opisane są 
w załączniku nr 4 do Zarządzenia 2942/2023 z dnia 10.01.2023 r. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 
publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 


