ZARZĄDZENIE NR 13 /2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie
z dnia 04.04.2018 roku
w sprawie : warunków i trybu przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie.
Na podstawie :
a) art. 130 – 162 ustawy z dnia 14.12.2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz.U z 2017r poz.59),
b) Uchwały Nr 34.273.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.03.2017 roku w sprawie
określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasta i Gminę Sztum, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół,
c) Zarządzenia Nr 47.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 marca 2018 roku w
sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania
dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
ustalam co następuje :
§1
Zarządzenie określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie.
§2
1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 , im. Jana Pawła II w Sztumie prowadzonego
przez miasto i gminę Sztum przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w
przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły jest większa niż
liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie
następujących kryteriów :
1) Niepełnosprawność kandydata,
2) Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata,
3) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
4) Wielodzietność rodziny kandydata,
5) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
6) Objęcie kandydata pieczą zastępczą,

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,
8) Uczęszczanie do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata,
9) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w innej szkole prowadzonej przez
Miasto i Gminę Sztum,
10) Osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu należytej opieki
kandydatowi (np. dziadkowie) zamieszkują w obwodzie szkoły.
§3
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół, dyrektor szkoły powołuje szkolną
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjna, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania
członków komisji.
§4
Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z
uwzględnieniem kryteriów przyjęć,
2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy
kandydatów przyjętych do szkoły, zgodnie z harmonogramem,
3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
§7
Dyrektor szkoły:
1. decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły,
2. decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej szkoły na podstawie ustaleń szkolnej
komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do
klas pierwszych.
§8
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

