
ZASADY NABORU 

DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. ŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU 

 

§1. Zasady ogólne 

1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Gdańsku ogłasza nabór do klasy 0 

i klasy I na rok szkolny 2023/2024, który jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oświatowymi oraz Statutem Szkoły.  

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

Lista zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń przed szkołą.  

5. Ostateczną listę przyjętych uczniów zatwierdza Ksiądz Dyrektor. 

 

§2. Kryteria przyjęcia do szkoły 

1. Miejsce na liście rankingowej warunkują:  

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

wynikających z podstawy programowej) 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 do klasy I mają dzieci zobligowane 

    do rozpoczęcia w danym roku szkolnym realizacji obowiązku szkolnego,  

 dzieci, których rodzeństwo uczy się w Katolickiej Szkole Podstawowej 

      im. św. Kazimierza w Gdańsku 

 dzieci z rodzin wymagających wsparcia. 

 

§3. Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje Ksiądz 

Dyrektor.  



2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrzenie wszystkich zgłoszeń i ustalenie 

ostatecznej listy przyjętych. 

 

§4. Harmonogram rekrutacji 

 

od 1 lutego do 5 kwietnia 2023 roku – składanie wniosków o przyjęciu dziecka do szkoły 

od 5 kwietnia 2023 roku – powołanie i prace komisji rekrutacyjnej 

14 kwietnia 2023 roku (godz. 14.00) – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych 

do szkoły (listę wywieszamy w głównym budynku szkoły) 

do 28 kwietnia 2023 roku – potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka 

do szkoły poprzez podpisanie umowy i wpłatę wpisowego 

9 maja 2023 roku – ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych do KSP 

 

§5. Rekrutacja uzupełniająca 

1. Równolegle szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą do klas II – VIII. Szczegółowych 

informacji udziela sekretariat szkoły. 

 

 

 

Gdańsk, 31 stycznia 2023 roku 


