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ZASADY REKRUTACJI  DO ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE 

I. 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 2021r poz. 1082 

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 

2021r. poz. 2459 z późn. zm).  

II. Przyjmowanie do klasy I 

1. Do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie na rok szkolny 2022/2023 

przyjmowane są dzieci : 

o 7 – letnie ( urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

o 6 – letnie (urodzone w 2016) – 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 klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie , której ustalono obwód, przyjmuje się 

z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Obwód szkoły : Sztum ulice : 

Chełmińska, Chopina, Gdańska, Kalkszteina, Kasprowicza, Kochanowskiego, 

Koniecpolskiego, Konopnickiej, Kopernika, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Lipowa, 

Nowowiejskiego, Ogrodowa, Osiedle Parkowe, Osiedle Różane, Paderewskiego, 

Radosna, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, 

Czarnieckiego, Wiejska, Wojciechowskiego, Zacisze; Sztumskie Pole ulice : Długa, 

Sienkiewicza,: miejscowości : Kępina, Koślinka. 
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Kandydaci zamieszkalni w obwodzie danej szkoły 

 Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie  

przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie Zgłoszenia – Załącznik Nr 1- dla 

dzieci 7. letnich lub Wniosku – załącznik nr 2 – dla dzieci 6. letnich. 

 Wypełnione Zgłoszenie lub Wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły lub 

przesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@sp1sztum.pl  w terminie od dnia 14 

marca 2022 do dnia  8 kwietnia 2022.  

 Wzór Zgłoszenia i Wniosku dostępny jest na stronie internetowej szkoły 

(www.sp1sztum.pl ) oraz w sekretariacie szkoły. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły 

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym na wolne miejsca. 

 Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Uchwałę Nr 

XVIII.136.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie 

określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół. 

 Rodzice kandydata spoza obwodu szkoły wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka 7. 

letniego do szkoły – załącznik nr 3 lub Wniosek o przyjęcie dziecka 6.letniego – 

załącznik nr 4. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać 

na adres mailowy szkoły sekretariat@sp1sztum.pl  w terminie w terminie od dnia 1 

kwietnia 2022 do dnia 22 kwietnia 2022. 

 Wzór Wniosku dostępny jest na stronie internetowej szkoły (www.sp1sztum.pl)  oraz 

w sekretariacie szkoły. 

 Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

  

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 

Postepowanie rekrutacyjne  na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone w terminach 

określonych w Zarządzeniu Nr 11.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 

2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów 

składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych z ternu Miasta i Gminy 

Sztum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół. 
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