Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
w roku szkolnym 2021/2022
1. Obowiązek szkolny dziecko rozpoczyna w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym
roku kalendarzowym kończy 6 lat, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę albo posiada opinię o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie
szkoły na podstawie zgłoszenia składanego przez rodziców/opiekunów prawnych od dnia 29 marca
2021 r.
4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydata
złożony do dyrektora szkoły od dnia 29 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.
6. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej oddziału sportowego o profilu
pływackim (zamieszkałych w obwodzie oraz poza obwodem szkoły) ustala się następujące kryteria:
1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
2) pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata od oddziału sportowego;
3) uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej.
7. Do zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego o profilu pływanie należy
dołączyć niezbędne dokumenty:
a) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata;
b) zgoda rodzica (załącznik nr 1a)
8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
9. Dla kandydatów zamieszkałych spoza obwodu szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia ustala się następujące
kryteria rekrutacji i punktację:
l.p.

Kryteria

Punkty

1

W Szkole Podstawowej nr 40 obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka

50 pkt.

2

Kontynuacja edukacji dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 40

40 pkt.

3

Niepełnosprawność kandydata

30 pkt.

4

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

30 pkt.

5

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowuje troje i więcej dzieci)

30 pkt.

6

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

30 pkt.

7

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka
znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 40

20 pkt.

8

Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 40

10 pkt.

10. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć dokumenty:
a. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły
Podstawowej nr 40 w Gdyni,
(zał. nr 1)
b. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu w bieżącym roku
szkolnym do oddziału przedszkolnego,
(zał. nr 2)
c. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
(zał. nr 3)
d. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka lub niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem,
(zał. nr 4)
e. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wychowywaniu kandydata w rodzinie
wielodzietnej,
(zał. nr 5)
f. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
(zał. nr 6)
g. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samo zatrudnienia-aktualny
wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
(zał. nr 7)
h. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku
szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 40
(zał. nr 8)
11. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje
dyrektor (nie dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu,
zgodnie z odrębnymi przepisami).

