
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY 
PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. 

JANUSZA KORCZAKA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM  

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 
67, poz. 329, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 
r. w sprawie warunków  i trybu przyjmowania uczniów do szkół 
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 26, poz. 232)  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 30 10.2013r. poz. 
1265) 

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze 
Gdańskim 

 
 
Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze 
Gdańskim: 
 
Ulice: Chrobrego, Cmentarna, Drzymały, Konopnickiej, 3-go Maja, Morska od 
nr 1 do 20,Osiedle Kardynała S. Wyszyńskiego, Ogrodowa, Orzeszkowej, 
Osiedle nad Tuga, Osiedle Zacisze, Przejazd, Przemysłowa, Pszenna, Reja, 
Sportowa, Starościńska, Tczewska,Tuwima, Wałowa, Warszawska 1-5, 
Willowa, Żuławska. 
Wsie: Gozdawa, Gozdawa Osada, Piotrowo, Powalina, Ryki, Starocin. 

 

Rekrutacji uczniów do  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1im. Janusza 
Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim dokonuje się z zachowaniem 
następujących zasad:  

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 30.VIII.2013r. w latach szkolnych 
2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły 
podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, 
poczynając od uczniów najmłodszych. Klasy pierwsze nie mogą liczyć 
więcej niż 25 osób. 

 

 



Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej:  

o z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu               
o dane z biura ewidencji ludności,  

o na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) 
skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami  

o W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego 
rozpoczynają dzieci: 

o urodzone w 2007r. 
o urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30           

czerwca 2008 

W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. 
do dnia 31 grudnia 2008 r. na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie 
obowiązku szkolnego. 

1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor 
na wniosek rodziców oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej. 

2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie 
dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia 
stosowny wniosek i się pod nim podpisuje. 

     3. W   celu   przeprowadzenia   rekrutacji   do   klas   pierwszych   
         szkoły podstawowej    oraz    przydziału   dzieci   do poszczególnych klas 
         dyrektor  powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną    
         w   składzie: 

- wicedyrektor szkoły- przewodniczący 
- pedagog 
- wychowawcy tworzonych klas pierwszych 

4. Zasady naboru wynikają z przepisów Ustawy o Systemie Oświaty 
(Dz.U.2014,poz.7) z dnia 6 grudnia 2013r.      

5. Liczbę klas pierwszych  ustala organ prowadzący szkołę.        

6. Przy przydziale dzieci do klas pierwszych zapisuje się jednakową liczbę 
uczniów  przyjmując: 

- zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na chłopców                     
i dziewczęta w klasie 

- w miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne prośby             
rodziców i inne kryteria, jak np. utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie,  



-  kryteria obowiązujące przy zapisie do pierwszych: dziecko samotnych 
rodziców, dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko umieszczone w rodzinie 
zastępczej, dziecko pracownika szkoły, dziecko, którego rodzic pracuje w 
rejonie szkoły, dziecko posiadające rodzeństwo w szkole, dziecko 
niepełnosprawne, dziecko mające niepełnosprawnych rodziców bądź 
rodzeństwo. 

7. Ostatecznego przydziału uczniów do klas I dokonuje dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. 
 
8. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie                       
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list uczniów klas pierwszych i  w 
sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji. 

Terminy: 

Styczeń – powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności 
związanych ze zgłoszeniem dziecka do klasy I . Powiadomienia umieszczane są 
na stronie internetowej naszej szkoły oraz wywieszane jest ogłoszenie na 
budynkach szkoły.    

Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny               
2014/2015 odbywa się w terminie od 03.03.- do 16.04.2014r.   

Ostateczna lista przyjętych uczniów będzie wywieszona na drzwiach szkoły od 
dnia 06 maja 2014r.    

Szczegółowy terminarz poniżej: 

 

Część dla rodziców 

Nazwa etapu Data od Data do 

Przyjmowanie wniosków kandydatów przystępujących do 
naboru 

2014-03-03  2014-04-16  

Ogłoszenie list przyjętych 2014-05-06  2014-05-06 

Przyjmowanie wniosków  kandydatów przystępujących do 
naboru w  rekrutacji uzupełniającej  

2014-05-19  2014-05-21  

Publikacja wyników i potwierdzanie woli dla kandydatów 
zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej 

2014-05-23  2014-05-26 

Ogłoszenie  list przyjętych w rekrutacji uzupełniającej  2014-05-27  2014-05-27  

 

      


