
Informacja w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok 
szkolny 2021/2022. 

 
Informuję, że obowiązuje uchwała z dnia 30 października 2017 r. Rady Miejskiej 

w Bytomiu nr LV/681/17 w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz 
dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Bytom oraz 
Zarządzenie Prezydenta Bytomia nr 47/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia 
wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły 
podstawowej oraz terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, 
a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Bytom.  
W załączeniu przesyłam załączniki do zarządzenia (wniosek/zgłoszenie), w których została 
zaktualizowana klauzula informacyjna RODO.  
Uwaga!  W KLAUZULI INFORMACYJNEJ należy uzupełnić nazwę szkoły i dane 
teleadresowe. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/17 Prezydenta Bytomia przesyłam treść Komunikatu 
nr 1/2021 z 15 stycznia 2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, 
postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas 
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom na rok szkolny 2021/2022.  

Komunikat nr 1/2021 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz 
Komunikat nr 2/2021 w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji dostępne 
są również na stronach: http://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/komunikaty-wydzialu-edukacji 
oraz http://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/rekrutacja-do-szkol-podstawowych 
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Załączniki do wysłania: 

- wzór zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy rejonowej publicznej szkoły podstawowej; 
- wzór wniosku  o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej; 
- Komunikat nr 1/2021 z 15 stycznia 2021 r. w sprawie terminów postępowania 

rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania 
dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Bytom na rok szkolny 2021/2022. 

- Komunikat nr 2/2021 z 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów 
rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych  
prowadzonych przez Miasto Bytom (uchwała Rady Miejskiej nr LV/681/17 z dnia 
30 października 2017 r.). 


