
 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Strona logowania do systemu 

www.rybnik.elemento.pl      

Wprowadzanie wniosku lub zgłoszenia 

 

Krok 1 –  Wprowadzenie numeru PESEL 

Krok 2  – Wprowadzenie hasła do konta 

Krok 3  – Wprowadzenie danych kandydata 

Krok 4  – Wprowadzenie danych rodziców/opiekunów prawnych 

Krok 5  – Lista preferencji – tworzenie listy preferowanych szkół 

 
Krok 6 –  Kryteria naboru (dotyczy kandydatów ubiegających się w rekrutacji do szkół spoza 
obwodu) 
Krok 7  – Pouczenia 

 
 

 

 

 

 
Krok 8 –  Panel podsumowania (Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany wprowadzonych danych,  
należy skorzystać z odpowiedniego przycisk „Powrót do…”) 
Krok 9  – Drukowanie wniosku/zgłoszenia 

Po zapisaniu danych w „Panelu podsumowania” należy pobrać wniosek lub zgłoszenie, wydrukować, 
 podpisać i zanieść do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. 

http://www.rybnik.elemento.pl/


Zespół Szkół nr 3

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 31

ul. Orzepowicka 15a, 44 – 217 Rybnik 

 

 

 

tel. 32 422 70 81, email: dyrekcja@zs3.rybnik.pl 

adres strony www: www.zs3.rybnik.pl 

 

 

WAŻNE TERMINY DLA RODZICA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

LP 
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i 

uzupełniającym 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

22.02.2021  

godz. 8.00 

12.03.2021  

godz. 15.00 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły 

podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego 

w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału 

mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby 

sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 

ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

22.02.2021   

godz. 8.00 

5.03.2021   

godz. 15.00 

3.  
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa 

w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 

8.03.2021 godz. 17.00 

lub 9.03.2021 godz. 17.00 

4.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności 

fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

oświatowe 

11.03.2021 godz. 10.00 

5. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły 

podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

22.02.2021   

godz. 8.00 

17.03.2021    

godz. 15.00 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

23.03.2021 godz. 10.00 

7. 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

23.03.2021   

godz. 10.00 

29.03.2021    

godz. 15.00 

8. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

31.03.2021 godz. 10.00 
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