
Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu  

na rok szkolny 2023/2024 
 
 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.). 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 r poz. 1737) 

Uchwała RADY GMINY PUCK NR XXXII/24/17 z dnia 02 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów     naboru 
do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck, do postępowania 
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PUCK nr 24/23 z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia  
postępowania  rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024  publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz naboru do klas pierwszych szkół podstawowych , dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Puck;  

 Statut Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta  w Darzlubiu  

 

 

§ 1 

ZASADY PRZYJĘĆ 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są: 
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców; 
b) spoza obwodu szkoły podstawowej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami  
i warunkami organizacyjnymi, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu  postępowania 
rekrutacyjnego. 
            Obwód Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu obejmuje 
wsie: Darzlubie, Mechowo Celbowo i Brudzewo. 
2. Do szkoły podstawowej dzieci zapisywane są na ośmioletni cykl kształcenia. 
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do dopełnienia 
czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. Karta zgłoszenia dostępna  
jest w sekretariacie szkoły oraz do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.darzlubie.eu 
4. Do klasy pierwszej w  roku szkolnym 2023/2024 przyjmuje się:  

• dzieci, które w roku kalendarzowym 2024 kończą 7 lat; 
• na wniosek rodziców dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat; 
• dzieci, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej; 
• dzieci, które posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 

wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną 



poradnię psychologiczno-pedagogiczną; dzieci te zwolnione są z obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego; 

 

§ 2 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
szkoły. 
2. Dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły organ prowadzący Gmina Puck, 
ustala kryteria naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024. 
3. Kryteriom, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty 
niezbędne do ich potwierdzenia. 
4. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  
do klasy pierwszej: 
 

L.p. Kryterium Wartość kryterium 
w punktach 

  1.   Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym,  
na który przeprowadzana jest rekrutacja, uczęszcza 
do tej samej szkoły podstawowej.  

20 

  2.   Kandydat, który w poprzednim roku szkolnym 
realizował roczne przygotowanie przedszkolne  
w szkole, do której przeprowadzana jest rekrutacja.  

15 

  3.   Miejsce pracy co najmniej jednego z 
rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje 
się w obwodzie szkoły, do której przeprowadzana  
jest rekrutacja. 

10 

  4.   W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata 
wspierający rodziców/prawnych opiekunów w 
zapewnieniu należytej opieki.   

5 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania  50 
 
5. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia 
rodziców opiekunów prawnych- załącznik nr 1. 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, SKŁADANIA DOKUNENTÓW 
ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj czynności 
 

 
Termin 
postępowania 
rekrutacyjnego 
 

 
Termin 
postępowania 
uzupełniającego 
 

 
1. 
 
 
 

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

 
6 lutego –  

3 marca 2023r. 
 

4 – 7 kwietnia 
2023r. 

 
2. 
 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art.150  
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe. 
 

Do 10 marca 
2023r. 

 
Do 14 kwietnia 

2023r.  
 

 
3. 
 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
 

24 marca 2023r.  17 kwietnia 
2023r.  

 
4. 

  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
 

 
Do 30 marca  

2023r. 

 
Do 20 kwietnia 

2023r. 

 
5. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. 
 

 
3 kwietnia 2023r. 

 
21 kwietnia  

2023r. 

 

 

 



§ 4 

WARUNKI I DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIANIE   USTALONYCH KRYTERIÓW 

 

1. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej składa się do Dyrektora 
Szkoły  Podstawowej im. M. Wilandta w Darzlubiu na druku dostępnym   
w sekretariacie szkoły w terminie od 06.02.2023r. do 03.03.2023r. Postępowanie rekrutacyjne 
może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy  
     kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej ich imiona i nazwiska. Listy te  wywiesza 

się przy wejściu głównym szkoły na czas nie dłuższy niż 19 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości.  

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. 

4. . Wymagana dokumentacja: 
 

A. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: 
 
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej /załącznik A/ 

1) Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata  
/Załącznik nr 1/. 

2)  Oświadczenie rodziców kandydata, który od 01.09.2023r. będzie uczęszczał na lekcje religii,  
zorganizowane   w szkole /Załącznik nr 2/. 

3) Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka /Załącznik nr 3/. 
4) Zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania  przedszkolnego 

/jeśli obowiązek ten był spełniany poza oddziałem przedszkolnym w Szkole Podstawowej  
w Darzlubiu/. 

5) Inna dokumentacja /należy wpisać wszystkie dodatkowo załączone dokumenty/. 
 

B. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły: 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem  szkoły  /załącznik B/ 
1) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej, 

o których mowa w § 1 pkt. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Puck 
 /Załącznik 1/. 
2)  Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do klasy I Szkoły 

Podstawowej, o których mowa w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Puck 
 /Załącznik  2/. 
4)  Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do klasy I Szkoły 

Podstawowej, o których mowa w § 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Puck /Załącznik 3/. 
5) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który od 01.09.2023 r. będzie uczęszczał 

na lekcje religii,  zorganizowane w szkole /Załącznik Nr 4/. 
        6)    Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia /Załącznik Nr 5/. 
7) Inna dokumentacja, np. opinia, orzeczenie PP-P, itp. 



• Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, mogą być przyjmowane do pierwszej klasy  
w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli wymaga tego sytuacja. 
• Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 lutego 2023 roku. 
        

    Dyrektor 
    Szkoły Podstawowej 

    mgr Sławomir Stromski 
  


