
Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 

Szanowni Rodzice 

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych 

zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 

2018/2019 odbędzie się zgodnie z: 

1. Zarządzeniem Nr 10/18 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31stycznia 2018 r. w sprawie określenia 

terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Chełmża na rok szkolny 2018/2019; 

2. Uchwałą NR XXVIII/231/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów; 

3. Uchwałą NR XXVIII/232/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 10/18 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31stycznia 2018 r. 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
 I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS 

PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMŻA  
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

L.p. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez 

dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym 

roku szkolnym 

01.03. – 09.03.2018 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu 

przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy I 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

12.03. – 

31.03.2018 

01.06.-08.06.2018 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału 

przedszkolnego/  klasy I i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

do 06.04.2018 do 15.06.2018 



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 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

13.04.2018 29.06.2018 

5. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

17.04.-

27.04.2018 

29.06.-06.07.2018 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

30.04.2018 09.07.2018 

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM, WYKAZ DOKUMENTÓW 

NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO 

UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA. 

1. Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia tych kryteriów: 

Kryterium Liczba punktów 
Dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia kryterium 

Dziecko, którego oboje 
rodzice/prawni opiekunowie 

pracują, studiują w trybie dziennym, 
prowadzą działalnośd gospodarczą 
lub gospodarstwo rolne. Kryterium 

stosuje się również do 
pracującego/studiującego rodzica 
samotnie wychowującego dziecko. 

10 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o 

zatrudnieniu/prowadzeniu 
działalności 

gospodarczej/pobieraniu nauki w 
systemie dziennym 

Dziecko, którego jedno z 
rodziców/prawnych opiekunów 

pracuje, studiuje w trybie dziennym, 
prowadzi działalnośd gospodarczą 

lub gospodarstwo rolne. 

5 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o 

zatrudnieniu/prowadzeniu 
działalności 

gospodarczej/pobieraniu nauki w 
systemie dziennym 

Dziecko, które posiada rodzeostwo 
(punkt za każde z rodzeostwa). 

1 
oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o liczbie posiadanych 

dzieci 

 

 



2. Kryteria naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 

kryteriów*: 

Kryterium Liczba punktów 
Dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia kryterium 

Dziecko, które mieszka na terenie 
Gminy Chełmża 

3 
oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego 

Dziecko, które uczęszczało do 
oddziału przedszkolnego w danej 

szkole podstawowej 
5 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego 

Dziecko, którego rodzeostwo 
realizuje obowiązek szkolny w danej 

szkole podstawowej 
5 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego 

*Kryteria dotyczą kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do punktów przedszkolnych lub oddziałów 

przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 w punktach przedszkolnych lub szkołach 

podstawowych, do których uczęszczają ich dzieci w terminie od 01.03.2018 r. do 09.03.2018 r. 

Do Punktów Przedszkolnych przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na obszarze  Gminy 

Chełmża. 

Formularze rekrutacyjne do Punktów Przedszkolnych wraz z załącznikami należy składad w 

sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zelgnie w terminie od 12 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. 

Formularz można także złożyd w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża przy 

ul. Paderewskiego 11a. 

 

ZEAS 


