
Zarządzenie Nr 16/2018/2019 

z dnia 4 marca 2019 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów  

do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie 
oraz terminów postępowania rekrutacyjnego 

 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2019 r.  

w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania 

dokumentów do klas 1 publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół 

 
Procedura rekrutacyjna. 

 
 

§ 1 
 

Informacje ogólne  

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 996 z 

późn. zm.).  

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także 

prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

( art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).  

 

Miejsce zamieszkania kandydata.  

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem 

zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania 

rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu 

zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.  

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale 

przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania 

określa sąd opiekuńczy ( art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny – Dz. U z 

2018r. poz. 1025 z późn. zm). 

 

§ 2 

 

Przyjmowanie do klasy I  

1. Do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są 

dzieci :  

o 7 – letnie ( urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,  



o 6 – letnie (urodzone w 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z 

wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.  

 

2. Do szkoły przyjmuje się: 

a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana 

Golisza w Sztumie:  

Obwód stanowią: 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,  

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

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

Wydry, Wygoda, Zajezierze 

 

b) 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. 

§ 3 

 

Postępowanie rekrutacyjne 

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły § 2 p. 2 przyjmowane są z urzędu. 

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

na rok szkolny 2019/2020 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 

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 zawarte w składanym Wniosku. 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. Terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy 1 spoza obwodu szkoły określa 

Zarządzenie Nr 6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2019 r.  

w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania 

dokumentów do klas 1 publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół 

 
7. Wypełniony wniosek 

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. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 3 

 

§ 4 

 

Dokumentacja rekrutacyjna 

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły : 

 Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie przyjmowani są do 

klasy I z urzędu na podstawie Zgłoszenia do szkoły 

- dla dzieci 7 letnich – Zgłoszenie do szkoły „7” – Załącznik Nr 1 



- dla dzieci 6 letnich – Zgłoszenie do szkoły „6” – Załącznik Nr 2 

a) wypełnione Zgłoszenie należy złożyć do 12 kwietnia 2019 r., w sekretariacie szkoły 

Wzór  Zgłoszenia do szkoły – odpowiednio dla dziecka siedmioletniego i sześcioletniego 

dostępny jest na stronie internetowej szkoły (www.sp2.sztum.net) w zakładce ROK 2018/2019 – 

ZAPISY DO SZKOŁY 2019/2020,  w sekretariacie szkoły oraz w przedszkolach.  

b) Zgłoszenie podpisuje jeden z rodziców /prawnych opiekunów dziecka/podmiot sprawujący 

pieczę zastępczą lub oboje rodziców/prawnych opiekunów 

c) podpisy złożone w zgłoszeniu/ oświadczeniu są potwierdzeniem zgodności informacji 

zawartych w zgłoszeniu/ oświadczeniu ze stanem faktycznym 

 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły : 

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na 

wolne miejsca.  

a) Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Uchwały Nr 34.273.2017 

Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.03.2017 roku w sprawie określenia kryteriów w 

postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasta i Gminę Sztum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami 

tych szkół.  

b) Rodzice/opiekunowie prawni kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły – 

załącznik nr 3. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 19 kwietnia 

2019. 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły oraz 

przedszkolach. Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Dokładna informacja dotycząca godzin pracy sekretariatu zawarta jest w ogłoszeniu, 

dostępnym na stronie szkoły w zakładce ROK 2018/2019 – ZAPISY DO SZKOŁY 2019/2020. 

§ 5 

 

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, 

http://www.sp2.sztum.net/


b)  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe: 

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 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. 

 Informacja o przetwarzaniu danych  
2.Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Maksymiliana Golisza w Sztumie, ul. Reja 15, 82 – 400 Sztum. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez email: biuro@jacz.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora.  

Państwa dane osobowe oraz dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie i zapewnienia odpowiedniej formy 

kształcenia. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 RODO, 

tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przysługuje Państwu prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00 - 193 Warszawa).  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych są dostępne na stronie 

internetowej Administratora  (www.sp2.sztum.net w zakładce ROK 2018/2019 – klauzula)  

oraz w siedzibie Administratora. 

 
 

http://www.sp2.sztum.net/

