
Uwaga ! 

Zapisy i rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022  

będzie odbywała się w formie elektronicznej. 

Za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji będzie można złożyć:   

– zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej 25 
w Sosnowcu 

– wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej 
nr 25 w Sosnowcu. 

Adres elektronicznego systemu rekrutacji  

https://sp-sosnowiec.nabory.pl/ 

 

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w 
Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły  Podstawowej  nr 25              
w Sosnowcu 

• Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP 25, przyjmowani są do klasy I    z 
urzędu na podstawie Zgłoszenia. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 25          
w Sosnowcu 

• Kandydaci zamieszkali poza obwodem  SP 25 w Sosnowcu biorą udział w 
postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca. 

• Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale  
Nr  808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. 
Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów 

• Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 
2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr 

28  Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie 
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku 
szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół 
podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych 

https://sp-sosnowiec.nabory.pl/


szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych 
sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I 
publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa 
sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych 
ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych 
szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem 
prowadzącym 

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 
uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o      

przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydatów warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 

 

 

01.03.2021r – 

19.03.2021r 
 do godz. 15.00 

 

 

 

01.06.2021r – 

5.06.2021 r. 
do godz. 15.00 

2 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

26.03.2021 r. 

do godz. 12.00 

 

10.06.2021 r.  

do godz. 12.00 

3 Potwierdzenie przez rodzica kandydatów woli 

przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia 

 

do 31.03.2021 r. do 

godz. 15.00 

 

do 17.06.2021 r.  

do godz. 15.00 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 
01.04.2021 r.  

 godz. 12.00 

 
18.06.2021 r. 

 godz. 12.00 

 


