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ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW  

DO  KLASY PIERWSZEJ  

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TCZEWIE 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe – rozdział 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (tj. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U z 2017 r., poz. 610)  

Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 

 

§1 

Do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie przyjmuje się  na podstawie: 

-  zgłoszenia podpisanego przez rodziców / opiekunów dziecka; 

- zaświadczenia o realizacji rocznego obowiązku przedszkolnego; 

- pisemnej opinii katechety; 

- zaświadczenia o gotowości szkolnej dziecka wydawanego przez przedszkole lub oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej; 

-  opinii pedagoga i psychologa szkolnego wydanej po obserwacji dziecka na zajęciach próbnych; 

-  miejsca zamieszkania (w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w Tczewie). 

 

§2 

 

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje 

szkoła, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie dyrektor 

lub wicedyrektor oraz dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 
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§3 

Lista przyjętych do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie zostanie ogłoszona przed końcem 

rekrutacji do szkół samorządowych. Po opublikowaniu listy przyjętych, w przypadku wolnych miejsc, 

rozpocznie się uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne. 

 
 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej: 
 
28.02.2020 – 20.03.2020  złożenie przez rodzica / opiekuna dziecka formularza  

„Zgłoszenia kandydata do Katolickiej Szkoły Podstawowej  

w Tczewie”; 

20.03.2020 – 05.04.2020 złożenie pozostałych wymaganych dokumentów, jak w § 1; 

 

28.03.2020 przeprowadzanie zajęć próbnych przez nauczyciela nauczania 

początkowego oraz rozmowy z rodzicami/opiekunami dzieci; 

8.04.2020 – 15.04.2020 sporządzenie protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej w składzie 

dyrektor lub wicedyrektor oraz dwóch przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej; 

15.04.2020 ustalenie listy osób przyjętych do klasy pierwszej Katolickiej 

Szkoły Podstawowej w Tczewie; 

 

W przypadku wolnych miejsc, rozpocznie się uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne.  

 

Przed końcem rekrutacji do szkół samorządowych  - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do 

klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie. 

 

 

 
Formularz zgłoszeniowy kandydata do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie,   

wykaz załączników oraz wzory oświadczeń dostępne na szkolnej stronie internetowej: 

www.katolik.tczew.pl 
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