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REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY REKRUTACJI DO KLASY 
PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58
 IM. KAZIMIERZA SOŁTYSIKA W GDAŃSKU 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14.grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,  poz. 60),

2. Zarządzenia nr 160/2018 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 
2018  r.  w  sprawie  ustalenia  terminów  przeprowadzenia  postępowania 
rekrutacyjnego  oraz  postępowaniu  uzupełniającego  do  klas  pierwszych 
szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

II. Zasady naboru:

1. Do  klasy  pierwszej  szkół  podstawowych  przyjmuje  się  dzieci  po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza 
Sołtysika  przyjmuje  się  z  urzędu  na  podstawie   zgłoszenia.  (Załącznik 
nr 1).

3. Kandydaci  zamieszkali  poza  obwodem  Szkoły  Podstawowej  nr  58 
im. Kazimierza  Sołtysika  mogą  być  przyjęci  do  klasy  pierwszej  po 
przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego,  jeżeli  szkoła  dysponuje 
wolnymi miejscami.

4. W  przypadku  uzyskania  równej  liczby  punktów  o  przyjęciu  decyduje 
losowanie w obecności wszystkich członków Komisji Rekrutacyjnej. 

5. Dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 realizowały obowiązkowe roczne 
przygotowanie  przedszkolne  w  oddziale  przedszkolnym  w  szkole 
podstawowej innej niż Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika, 
w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, są przyjmowane 
do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika 
bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. (Załącznik nr 2)
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III. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej w roku     

     szkolnym 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice dzieci ubiegających  się o przyjęcie do klasy 
pierwszej  Szkoły Podstawowej  nr  58 im.  Kazimierza Sołtysika będą  uczestniczyć 
w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika 

w Gdańsku

 od dnia do dnia czynności rodzica/opiekuna prawnego

12 marca 2018r. 23 marca 2018r.

Składanie  wniosków  o  przyjęcie  do  klasy 
pierwszej   Szkoły  Podstawowej  nr  58  im. 
Kazimierza  Sołtysika  wraz  z  dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków  i  kryteriów  branych  pod  uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym (załącznik nr 1). 

9 kwietnia 2018r.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy 
kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych  do  klasy  pierwszej 
Szkoły  Podstawowej  nr  58  im.  Kazimierza 
Sołtysika.

10 kwietnia 2018r. 17 kwietnia 2018r.
Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
(załącznik nr 3).

19 kwietnia 2018r.
Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy 
kandydatów  przyjętych  i  kandydatów 
nieprzyjętych  do  klasy  pierwszej  Szkoły 
Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika.
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Terminarz rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej 
 Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

 od dnia do dnia czynności rodzica/opiekuna prawnego

Rekrutacja do  klas pierwszych 

09 maja 2018r. 16 maja 2018r.

Składanie  wniosków   o  przyjęcie  klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza 
Sołtysika  wraz  z  dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.  

22 maja 2018r.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy 
kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów 
niezakwalifikowanych  do  klasy  pierwszej 
Szkoły  Podstawowej  nr  58  im.  Kazimierza 
Sołtysika.

23 maja 2018r. 28 maja 2018r. Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

30 maja 2018r.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy 
kandydatów  przyjętych  i  kandydatów 
nieprzyjętych  do  klasy  pierwszej  Szkoły 
Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika.

IV. Komisja  Rekrutacyjna 

1. O  przydziale  uczniów  do  poszczególnych  klas  decyduje  Komisja 
Rekrutacyjna  powołana  Zarządzeniem  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej 
nr 58 im. Kazimierza Sołtysika  w Gdańsku.

2. Do poszczególnych klas w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę 
uczniów stosując zasadę  koedukacyjności – równomiernego podziału na 
dziewczynki i chłopców w klasie.

3.  W  miarę  możliwości  uwzględnia  się  indywidualne  prośby  rodziców 
(opiekunów  prawnych),  np.  umieszczenie  rodzeństwa  w  jednej  klasie, 
umieszczenie grupy przedszkolnej w jednej klasie.
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4. Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje Dyrektor 
Szkoły  Podstawowej  nr  58  im.  Kazimierza  Sołtysika  uwzględniając 
propozycje Komisji Rekrutacyjnej.

V. Wyniki rekrutacji

1. Informację  o  przydzieleniu  dziecka  do  konkretnej  klasy  rodzice/prawni 
opiekunowie mogą uzyskać osobiście po 25 sierpnia 2018r.

2. Rodzicom/prawnym  opiekunom  przysługuje  możliwość  wniesienia 
odwołania  na  piśmie  w  terminie  3  dni  od  uzyskania  w/w  informacji  
z podaniem uzasadnienia.

3. Dyrektor  Szkoły Podstawowej  nr  58 im.  Kazimierza Sołtysika rozpatruje 
odwołanie w terminie 7 dni.

4. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.



Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku 


