
 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. ŚW. JANA PAWŁA II  W GDYNI 

ZA S A D Y  PR ZY J Ę CI A  
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

§1. Zasady ogólne 

1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gdyni ogłasza nabór do klasy I na rok 

szkolny 2021/2022.  

2. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Rodzice  

i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują koncepcję wychowania  

i kształcenia głoszoną przez Kościół katolicki. 

3. Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz sposób składania wniosków zostaje ustalony każdorazowo  

w bieżącym roku szkolnym w harmonogramie rekrutacyjnym. 

4. Zasady rekrutacji oraz harmonogram, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie 

internetowej szkoły. 

5. Do oddziału klasowego zostaną przyjęci kandydaci na podstawie listy rankingowej. Lista 

zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń przed szkołą. 

6. Ostateczną listę uczniów ustala Ksiądz Dyrektor.  

 

§2. Wymagane dokumenty 

1. Rodzice kandydata wypełnią formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej 

szkoły). Po wysłaniu formularza, rodzice otrzymują, na adres e-mail podany przez siebie  

w formularzu, wiadomość potwierdzającą zgłoszenie wraz z kodem.  

 Następnie rodzice wypełniają zgłoszenie kandydata (zapoznanie się z wszystkimi 

klauzulami informacyjnymi jest obowiązkowe). Wyżej wymienione zgłoszenie należy 

wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów 

i kandydata, 

 podanie o przyjęcie z krótką informacją o dziecku, 

 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne, 

 opinia/zaświadczenie z przedszkola na temat dziecka (informacja na temat funkcjonowania 

dziecka w przedszkolu), 

 odpis skrócony aktu urodzenia (poświadczona kopia), 

 opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie 

o stanie zdrowia (jeśli uczeń posiada należy dokument złożyć w toku rekrutacji. 

W przypadku otrzymania opinii / orzeczenia  zaświadczenia lekarskiego po zakończeniu 

rekrutacji, należy niezwłocznie złożyć dokument po jego otrzymaniu), 

 dodatkowe informacje o kandydacie (np. dyplomy, wyróżnienia, zaświadczenia), 

 dodatkowo, najpóźniej do 7 maja br., należy dostarczyć dokument „Informacja o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole” wydany przez przedszkole. 

 

Po skompletowaniu i złożeniu dokumentacji w sekretariacie szkoły, kandydaci otrzymują 

na wskazany w formularzu adres e-mail informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata 

i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sekretariat przyjmuje dokumenty w terminie od 1 marca 

2021 roku do 8 marca 2021 roku w godzinach 800-1600 po wcześniejszym umówieniu 



telefonicznym. W sekretariacie, oprócz pracownika, będzie mogła  znajdować się tylko jedna osoba. 

Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przyprowadzać dzieci oraz osób towarzyszących. 

W trakcie wizyty prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad reżimu 

sanitarnego, w tym: obowiązkowego noszenia maseczek, zachowania odstępu, dezynfekcji rąk. 

 

§3. Kryteria przyjęcia do szkoły 

 Miejsce na liście rankingowej warunkują: 

a) wyniki rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem (m.in. sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego) 

i jego rodzicami/opiekunami prawnymi,  

b) komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria 

ustalone przez Księdza Dyrektora: 

 wiek dziecka – pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia  

w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego, 

 dzieci posiadające rodzeństwo w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni,  

 dzieci rodziców zaangażowanych w ruchy i stowarzyszenia kościelne (zaświadczenie opiekuna 

grupy lub proboszcza), 

 dzieci z rodzin wymagających wsparcia, 

 

 

§4. Zasady pracy komisji rekrutacyjnej 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, której przewodniczy Ksiądz 

Dyrektor.  

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie wszystkich zgłoszeń i ustalenie ostatecznej 

listy przyjętych. 

 

§5. Harmonogram rekrutacji 

1. Od 8 lutego do 28 lutego 2021 roku – zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Jana 

Pawła II w Gdyni – wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego online, który 

znajduje się na stronie internetowej szkoły.  

2. Od 01 marca do 08 marca 2021 roku złożenie niezbędnych dokumentów w sekretariacie.  

Sekretariat przyjmuje dokumenty w godzinach 800-1600. 

3. Od 8 marca 2021 roku rozmowy rekrutacyjne z kandydatem i jego rodzicami (po wcześniejszym 

ustaleniu terminu przez pracownika sekretariatu szkoły).  

4. Lista rankingowa kandydatów do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II  

w Gdyni zostanie ogłoszona 26 marca 2021 roku o godz. 17.00 na tablicy ogłoszeń. 

5. W przypadku wolnych miejsc, rozpocznie się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.  

6. Po ogłoszeniu listy rankingowej odbędzie się spotkanie Dyrekcji Szkoły z rodzicami. Dokładna 

data zostanie wyznaczona w dniu ogłoszenia listy rankingowej. Spotkanie może mieć formę 

online w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.   

 

 

        

Gdynia, dnia 1 lutego 2021 roku      


