Zarządzenie nr 4/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku
z dnia 27 stycznia 2021r.
w sprawie organizacji rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022
Na podstawie:
• Ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 oraz z 2021 r. poz.4),
• Zarządzenia Nr 1759/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia na rok szkolny
2020/2021 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.
• Uchwały Nr XXX/783/20 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Stefana Banacha
w Gdańsku w oparciu o „Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny
2021/2022” ogłoszone przez Zastępczynię Prezydenta Miasta Gdańska.
§ 2.
Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie od 01.03.2021r. od godz.12:00 poprzez stronę internetową
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
Przed podaną datą system będzie niedostępny.
§3.
Począwszy od rocznika 2010 do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 33 należą ulice:
Achillesa, Ariadny, Astronomów, Bereniki, Bliźniąt, Dionizosa, Eurydyki, Feniksa, Flory,
Galaktyczna, Herkulesa, Hermesa, Hery, Homera, Horacego, Jednorożca do nr 65, Junony od nr
31, Kasjopei, Marsa, Międzygwiezdna, Nike, Orfeusza, Spacerowa od nr 46, Syriusza, Tezeusza,
Wegi, Władysława Raatza, Wodnika.
§4.
Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów
na rok 2021/2022:
Lp.
Czynności rekrutacyjne

1.

2.
3.
4.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
POCZĄTEK
KONIEC
01.03.2021r.
12.03.2021r.
od godz. 12:00 do godz. 16:00
22.03.2021r.
o godz. 15:00
23.03.2021r.
o godz. 8:00

29.03.2021r.
do godz. 16:00

31.03.2021r.
o godz. 15:00

§5.
W przypadku wolnych miejsc, od 10.05.2021r. od godz. 9:00 do 14.05.2021r. do godz. 16:00. Szkoła
przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

§6.
Rekrutacja dzieci spoza gminy Gdańsk możliwa będzie tylko w przypadku wolnych miejsc, od 23 sierpnia
do 31 sierpnia 2021 r. W tym terminie rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Gdańsk składają
wypełniony wniosek rekrutacyjny w wybranej szkole podstawowej.
§ 7.
Do klas I na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są:
• dzieci 7-letnie (rocznik 2014) objęte obowiązkiem szkolnym
• dzieci 6-letnie (rocznik 2015) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania
przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz
ze zgłoszeniem (szkoła obwodowa) lub wnioskiem rekrutacyjnym (szkoła spoza obwodu)
w terminie od 1 marca do 12 marca 2021 r. do godz. 16.00.
§ 8.
1) Zgłoszenie do szkoły obwodowej.
Wypełnione za pośrednictwem strony internetowej
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
zgłoszenie rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły obwodowej.
Mogą to zrobić na dwa sposoby:
• skanują zgłoszenie i przesyłają droga elektroniczną na adres mailowy szkoły obwodowej:
sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl lub
• wrzucają zgłoszenie (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się przy dyżurcewejściu do szkoły
2) Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu.
Wypełniony za pośrednictwem strony internetowej
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
wniosek rekrutacyjny rodzice/ prawni drukują, podpisują i przekazują do szkoły pierwszego
wyboru. Mogą to zrobić na dwa sposoby:
• skanują wniosek wraz z załącznikami i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły
pierwszego wyboru lub
• wrzucają wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami (spakowany do podpisanej koperty) do
wrzutni znajdującej się
w miejscu wyznaczonym przez szkołę pierwszego wyboru.

3) Wniosek o przyjęci dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej
Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem
(szkoła obwodowa) lub wnioskiem rekrutacyjnym (szkoła spoza obwodu), zgodnie z zasadami
przekazywania dokumentacji opisanymi powyżej.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku
Marzena Majerowska

