
                                                                                            Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2022-2023 

                                                                                            Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2  

                                                                                           im. Maksymiliana Golisza w Sztumie 

 

 

 

Regulamin/ Procedura Rekrutacji  

na wolne miejsca do Klasy Pierwszej na rok szkolny 2023/2024 

 
 

Podstawa prawna: 

1. Art.154 ust. 1. pkt 1 w związku z artykułem 29 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431), 

3. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVIII.135.2020 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania 

im liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego , prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum. 

4. Zarządzenie Nr 5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11.01.2023 roku w sprawie określenia 

terminów postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz do kas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 

Sztum na rok szkolny 2023/24. 

§ 1 

 

1. Do szkoły przyjmuje się: 

 1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie 

(obwód szkoły obejmuje: Sztum ulice: Barczewskiego, Domańskiego, Fiszera, Galla Anonima, 

K. K. Baczyńskiego, Kasztelańska, Kościuszki, Kwidzyńska, Mickiewicza, Młyńska, Morawskiego, Osiedle 

Na Wzgórzu, Osiedle Nad Jeziorem, Osiedle Sierakowskich, Osiedle Witosa, Osińskiego, Pieniężnego, Plac 

Wolności, Plebiscytowa, Polna, Reja, Władysława IV, Władysława Jagiełły, Związku Jaszczurczego, 

Żeromskiego. Sztumskie Pole - ulice: Lądziki, Łąkowa, Polanka, Żeromskiego,  

miejscowości: Barlewice, Barlewiczki, Parpary, Pietrzwałd od nr 8 wzwyż, Uśnice, Witki, Wydry, Wygoda, 

Zajezierze). 

Rodzice składają formularz: Zgłoszenie dziecka do szkoły, odpowiednio do wieku: Zgłoszenie dziecka do 

szkoły 6 (rocznik 2017) lub Zgłoszenie dziecka do szkoły 7 (rocznik 2016) 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli po rekrutacji 

właściwej (z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2) pozostają wolne miejsca. 

Rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (rocznik 2016 i 2017). 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 

2023/2024 obowiązują niżej wymienione kryteria, którym przypisuje się określoną liczbę punktów: 

 

L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

1.  Niepełnosprawność kandydata 1 

2.  Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata 1 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002431


3.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 

4.  Wielodzietność rodziny kandydata 1 

5.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 

6.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 

7.  Kandydat w poprzednim roku szkolnym realizował roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta  

i Gminy Sztum 

1 

8.  Uczęszczanie do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata 1 

9.  Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w innej szkole prowadzonej 

przez Miasto i Gminę Sztum 

1 

10.  Osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu należytej opieki 

kandydatowi (np. dziadkowie) zamieszkują w obwodzie szkoły 

1 

3. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje ilość punktów uzyskanych w rekrutacji. 

4. O przyjęciu dziecka spoza obwodu mogą zadecydować inne ważne przyczyny, które w ocenie dyrektora 

szkoły stanowią o pierwszeństwie zapisu dziecka. 

5. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

6. Sposób potwierdzania okoliczności zawartych w składanych oświadczeniach: 

a)    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać potwierdzenia od rodzica kandydata lub  

od kandydata pełnoletniego okoliczności zawartych w oświadczeniu w terminie wyznaczonym  

przez przewodniczącego, lub  

b)    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych  

w oświadczeniach.  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

c)    Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z informacji: 

• które zna z urzędu, lub 

• może zwrócić się do instytucji publicznych o udzielenie tych informacji jeżeli te instytucje posiadają 

potrzebne informacje; 

d)    W przypadku oświadczenia o samotnym wychowaniu dziecka może być ono zweryfikowane w drodze 

wywiadu,  

e)    Na żądanie  wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

kandydata instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz 

informacji (jeżeli poosiadają takie informacje) co do okoliczności zwartych w oświadczeniach. 

7. Wypełniony wniosek/oświadczenie 

a) podpisuje jeden z rodziców /prawnych opiekunów dziecka/podmiot sprawujący pieczę zastępczą, 

b) podpisy złożone na wniosku/oświadczeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych  

we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który 

wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego 

3. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja rekrutacyjna ustala 

kolejność przyjęć. 

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie 

listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli 

zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

6. Komisja rekrutacyjna: 

a)  przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę 

zapisu, 

b)  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

7. Harmonogram rekrutacji: 

 
Lp. Rodzaj czynności     Termin                             

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                            

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami                                            od 3 kwietnia 2023r. do 11 sierpnia 2023r. 

 

2. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

19 maja 2023r. 18 sierpnia 2023r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

31 maja 2023r. 18 sierpnia 2023r. 

 

4. Składanie wniosków o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia 

podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

przyjętych                       

i kandydatów 

nieprzyjętych 

do 2 dni od dnia 

podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

przyjętych                     

i kandydatów 

nieprzyjętych 

5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku               

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia   

do 3 dni od daty 

złożenia wniosku         

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

6. Złożenie do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 

odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu 

otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 2 dni od terminu 

otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

7. Rozpatrzenie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wyrażonego                           

do 7 dni od dnia 

złożenia do dyrektora 

odwołania od 

do 2 dni od dnia 

złożenia do dyrektora 

odwołania od 



w pisemnym uzasadnieniu odmowy 

przyjęcia 

rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

 

8. Harmonogram rekrutacji od punktu 7 § 2  odnosi się do rekrutacji podjętej w przypadku zaistnienia 

wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji z urzędu.  

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata. 

10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata, o którym 

mowa w pkt. 9. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

12. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 10,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 

§ 3 

 

1.Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego: 

a)  Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego 

postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń odpowiednio korzysta  

z wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do szkoły lub placówki.  

b)  Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

§ 4 

Przepisy końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku 

 

Załączniki do regulaminu : 

1. Wzór protokołu postępowania rekrutacyjnego – I etap – zał. nr 1 

 

                                                                                 Dyrektor szkoły 

                                                                                  mgr Agnieszka Bogucka 

 

 

 

 

 

 



 


