
 1 

 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/II/2018/2019  

Dyrektora SP w Bolszewie z dnia 15 lutego 2019 r.  
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru do klas pierwszych 

Szkoły Podstawowej w Bolszewie na rok szkolny 2019/2020 

 
 

„Regulamin  

        naboru do klasy pierwszych Szkoły Podstawowej w Bolszewie 

na rok szkolny 2019/2020” 
 

 

§ 1. 

 

Podstawa prawna 
 

Na podstawie art. 130 i 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami), UCHWAŁA NR XXVIII/340/2017 RADY GMINY 

WEJHEROWO z 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Wejherowo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

publicznej szkoły podstawowej oraz Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Wejherowo  

z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 

oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Wejherowo, określa się terminy, zasady i kryteria naboru dzieci do klasy pierwszej  

w Szkole Podstawowej w Bolszewie na rok szkolny 2019/2020.  

 

 
§ 2. 

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do dopełnienia 

czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły (art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

oświatowe). 

2. Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci urodzone w 2012 r., które w roku szkolnym 

2018/19 odbywały roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej może rozpocząć dziecko urodzone  

w 2013 r. jeżeli: 

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19 albo 

b) posiada opinię PPP o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
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4. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bolszewie prowadzonej przez Gminę 

Wejherowo przyjmuje się: 

a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (sołectwo Bolszewo i sołectwo 

Kąpino), zgłoszone przez rodziców/opiekunów prawnych na podstawie karty przyjęcia 

dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej  

b) dzieci z poza obwodu szkoły zgłoszone na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka 

spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami oraz gdy dziecko spełnia kryteria ustalone przez organ prowadzący.  

Na rodzicach/prawnych opiekunach spoczywa obowiązek ich udokumentowania. 

Lp. Kryterium 
Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

1. Kandydat, który w poprzednim roku 

szkolnym realizował obowiązkowe 

zajęcia wychowania przedszkolnego 
w szkole podstawowej, do której 

złożył dokumenty – 20 punktów 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  

we wniosku  

2. Kandydat, którego rodzeństwo 

kontynuuje edukację w tej samej 

placówce – 20 punktów 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej 

samej szkoły  

3. Kandydat, którego rodzic/opiekun 

prawny jest zatrudniony lub prowadzi 

działalność gospodarczą w miejscu 
należącym do obwodu szkoły  

– 3 punkty 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej w miejscu należącym do obwodu 

szkoły 

4. Kandydat, którego oboje 

rodziców/opiekunów prawnych 

pracują lub prowadzą działalność 

gospodarczą w miejscu należącym  

do obwodu szkoły – 6 punktów 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej w miejscu należącym do obwodu 

szkoły 

5. Kandydat jest zstępnym pracownika 

lub emerytowanego pracownika szkoły 

- 18 punktów 

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

o tym, że kandydat jest zstępnym pracownika 

szkoły 

 

§ 3. 

 

Przebieg rekrutacji oraz składania dokumentów 

1. Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów podawane są do informacji publicznej  

na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły. 

2. Wnioski (dzieci spoza obwodu), karty zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły)  

wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryterium, wniosek o uzasadnienie odmowy 

przyjęcia dziecka/kandydata, odwołania składają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka  

w sekretariacie szkoły. 

3. Złożone wnioski rekrutacyjne rozpatruje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja 

Rekrutacyjna. 
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4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej 

podpisem Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

 

 

§ 4. 

 

Tryb odwoławczy 

1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do SP w Bolszewie. 

2.W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

3.W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny może wnieść  

do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.  

4.W terminie 7 dni od otrzymania odwołania Dyrektor SP rozpatruje odwołanie  

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.  

5.W przypadku zastrzeżeń co do rozstrzygnięcia Dyrektora rodzic/prawny opiekun może 

złożyć skargę do sądu administracyjnego 

 

§ 5. 

 

Postępowanie uzupełniające 

1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.   

2.Termin postępowania uzupełniającego określony jest w harmonogramie rekrutacji na rok 

2019/2020.  

3.O przyjęciu dziecka do klasy I w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły. 
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§ 6. 

 

Przechowywanie danych 

1.Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest 

szkoła. 

2.Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica. 

3.Wnioski do szkoły są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie   

i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego. 

4.Pracownik szkoły upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich 

procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych. 

5.Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane  

            do końca okresu pobytu dziecka w szkole. 

6.Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja  

są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie  

w sądzie administracyjnym w związku ze skargą. W przypadku toczącego 

się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata 

przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem. 

 

 

                                                                             DYREKTOR SZKOŁY 

                                                                              Katarzyna Paczoska 

 

 


