
Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 27.02.2023 r. rusza nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci z rocznika 2016.

W tym roku po raz kolejny odbywa się on w formie elektronicznej poprzez stronę:

http://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji elektronicznej znajdują się na stronie:

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-
przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020

Harmonogram rekrutacji

● 27.02 - 31.03.2023 r.
Rejestracja kandydatów spoza obwodu oraz zgłoszenia dzieci rejonowych

● 14.04.2023 r.
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych

● 14.04 – 27.04.2023 r.
Zdalne potwierdzenie woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania

● 28.04.2023 r.
Publikacja list kandydatów przyjętych

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

● 08.05 – 19.05.2023 r.
Rejestracja kandydatów

● 26.05.2023 r.
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych

● 26.05 – 02.06.2023 r.
Zdalne potwierdzenie woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania

● 05.06.2023 r.
Publikacja list kandydatów przyjętych

Jak przebiega proces rekrutacji?

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka.

Zgłoszenie należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować,
podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z
urzędu. W sytuacji zamieszkania w obwodzie szkoły należy również dokonać
zameldowania.

2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu.

http://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl/
https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020
https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020


Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi
miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi
spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru,
wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły wybranej w I preferencji.

Co zrobić, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego?

Kandydaci do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych (na 5 miejsc dla dzieci
orzeczonych) - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -
NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego,  do oddziału specjalnego lub na jedno z pięciu miejsc w oddziale
integracyjnym, rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz
z uzupełnionym wnioskiem będącym załącznikiem do  Zarządzenia Nr OR.175.2020
Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku.

https://bip.chorzow.eu/index.php?id=159799320127308131

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie:

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

https://bip.chorzow.eu/index.php?id=159799320127308131
https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

