
Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2019Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 11 stycznia 2019 r.
działdowskie szkoły podstawowe rozpoczynają rekrutację wedługustalonego harmonogramu postępowania
zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto
Działdowo, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 art.133 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze
zm.),

 Uchwały nr XXV/225/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie określenia
kryteriów  obowiązujących  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy  publicznej  szkoły
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo,

 Zarządzenia nr 3/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego,  w tym
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli  oraz klas
pierwszych  publicznych  szkół  podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina-
Miasto Działdowo.

1. ZGŁOSZENIA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z OKREŚLONYM OBWODEM

Termin: od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Do klasy  pierwszej  publicznej  szkoły  podstawowej  z  określonym obwodem dzieci  zamieszkałe  w tym
obwodzie  przyjmuje  się  z  urzędu, na podstawie  zgłoszenia(karty  zgłoszeniowe dostępne  są  na  stronie
internetowej  szkoły  oraz  w  sekretariacie  szkoły).Do  zgłoszenia  dołącza  się  oświadczenie  o  miejscu
zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie  fałszywych  oświadczeń  (art.  151  ust.  2  i  3  ww.  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo
oświatowe).
Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej będącej
szkołą obwodową zgodnie z miejscem zamieszkania (Uchwała nr XXVI/236/17 Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego).

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły

w Działdowie
ul. Władysława Jagiełły 33,

13-200 Działdowo

Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Królowej Jadwigi
w Działdowie

ul. Sportowa 1,
13-200 Działdowo

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Bronisława Malinowskiego

w Działdowie
ul. Lenartowicza 1,
13-200 Działdowo

Szkoła Podstawowa nr 4
w Zespole Szkół nr 2

im. Jana Pawła II 
w Działdowie
ul. Polna 11,

13-200 Działdowo
obejmuje następujące ulice:
 pl. 1 Maja, 
 11 Listopada, 
 pl. Biedrawy, 
 Bielnikowa, 
 Boya-Żeleńskiego,
 Chopina, 
 Cicha,
 Alfreda Wellengera                  

(było: Dąbrowszczaków), 
 Romana Dmowskiego, 
 Górna, 
 Grunwaldzka, 
 gen. Józefa Hallera, 
 Władysława Jagiełły,
 Katarzyny,
 Kościuszki, 
 Krótka, 
 Legionów Polskich, 
 Lidzbarska, 

obejmuje następujące ulice:
 17 Stycznia (było: 19 

Stycznia),
 Agatowa,
 Asnyka, 
 Olgi Boznańskiej, 
 Leona Komorowskiego            

(było: Mariana Buczka), 
 Bursztynowa, 
 Stanisława Chlebowskiego, 
 Jana Cybisa, 
 Tytusa Czyżewskiego, 
 Dębowa, 
 Dolna, 
 Drzymały, 
 Juliana Fałata, 
 Maksymiliana Gierymskiego, 
 Artura Grottgera, 
 Koralowa, 
 Wojciecha Kossaka, 
 Kwiatowa, 

obejmuje następujące ulice:
 Gminna, 
 Karłowicza, 
 Marii Konopnickiej, 
 Kopernika, 
 Janusza Korczaka,
 Lenartowicza,
 Nidzicka, 
 Norwida, 
 Olsztyńska, 
 Elizy Orzeszkowej, 
 Północna, 
 Przemysłowa, 
 Ludwika Rydygiera, 
 Słoneczna, 
 Emilii Sukertowej-

Biedrawiny, 
 Wąska, 
 Wiejska, 
 Wolności (odcinek od 

ul. Mławskiej do Ronda 

obejmuje następujące ulice:
 Boczna, 
 Władysława Broniewskiego, 

Brzozowa, 
 Chabrowa, 
 Chmielna, 
 Marii Dąbrowskiej, 
 Dożynkowa, 
 Konstantego I. Gałczyńskiego,
 Graniczna, 
 Gryczana, 
 Jęczmienna, 
 Kajki, 
 Kąkolowa, 
 Klonowa, 
 Jana Kochanowskiego, 
 Kolejowa, 
 Konwaliowa, 
 Ignacego Krasickiego              

(było: Janka Krasickiego), 
 Księżodworska, 



 Lotników, 
 Łąkowa,
 Karola Małłka, 
 Letnia (było: Marchlewskiego),
 Mazurska, 
 Męczenników, 
 pl. Mickiewicza, 
 Mławska, 
 Młyńska, 
 Ogrodowa, 
 Ignacego Paderewskiego, 
 Plac Marszałka J. Piłsudskiego,
 Piwna,
 Pocztowa,
 Poprzeczna, 
 Wł. Raginisa,
 Reymonta, 
 Rzemieślnicza, 
 Wł. Sikorskiego,
 Marii Skłodowskiej-Curie,
 Słowackiego, 
 Strumykowa,
 Średnia, 
 Traugutta,
 Tylna, 
 Waryńskiego, 
 Wolności (odcinek od ul. 

Młyńskiej do ul Mławskiej), 
 Zamkowa, 
 Żwirki i Wigury

 Stanisława Lentza, 
 Leśna, 
 Tadeusza Makowskiego, 
 Jacka Malczewskiego, 
 Jana Matejki, 
 Piotra Michałowskiego, 
 Młodzieżowa, 
 Modrzewiowa, 
 Okólna, 
 Okrężna, 
 Turkusowa                                

(było: Organizacji Młodzieży 
Towarzystwa Uniwersytetów 
Robotniczych),

 Aleksandra Orłowskiego, 
 Parkowa, 
 Piaskowa, 
 Władysława Podkowińskiego, 

Zbigniewa Pronaszko, 
 Robotnicza, 
 Rubinowa, 
 Sosnowa, 
 Sportowa, 
 Budowlana (było: 

Strzelczyka), 
 Wita Stwosza, 
 Jana Styki, 
 Szafirowa, 
 Szmaragdowa, 
 Aleja św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej,
 św. Wojciecha, 
 Świerkowa,
 Warmińska, 
 Stanisława I. Witkiewicza, 
 Wrzosowa, 
 Leona Wyczółkowskiego, 
 Zacisze, 
 Związku Harcerstwa Polskiego,
 Słowikowa                                 

(było: Związku Młodzieży 
Polskiej), 

 Diamentowa                              
(było: Związku Młodzieży 
Socjalistycznej),

 Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Wici”,

 Perłowa                                     
(było: Związku Walki 
Młodych), 

 Zuchowa

Wolności), 
 ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego, 
 Marii Zientary-Malewskiej

 Lipowa, 
 Lniana, 
 Łubinowa, 
 Makowa, 
 Miodowa, 
 Mrongowiusza, 
 Jana Brzechwy                        

(było: Marcelego Nowotki), 
 Osiedleńcza, 
 Owsiana, 
 Witolda Pileckiego, 
 Polna, 
 Południowa, 
 Powstańców Wielkopolskich, 
 Prosta, 
 Bolesława Prusa, 
 Pszeniczna, 
 Mikołaja Reja, 
 Różana, 
 Rumiankowa, 
 Rzepakowa, 
 Spokojna (było: Hanki 

Sawickiej), 
 Henryka Sienkiewicza, 
 Tulipanowa, 
 Juliana Tuwima, 
 Wiosenna, 
 Wyspiańskiego, 
 Zbożowa, 
 Zielona, 
 Stefana Żeromskiego, 
 Żytnia

2. REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DANEJ SZKOŁY
 
I. Termin: od 1marca 2019 r. do 22 marca 2019 r., do godz. 15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się
na  wolne  miejsca  jakimi  dysponuje  szkoła,  na  podstawie  złożonego  wniosku  o przyjęcie  do  szkoły
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  podjętych  Uchwałą  nr  XXV/225/17  Rady  Miasta
Działdowo  z  dnia  23  lutego  2017  r.  w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  w  postępowaniu
rekrutacyjnym do pierwszej  klasy publicznej  szkoły podstawowej,  dla której  organem prowadzącym jest
Gmina-Miasto Działdowo.



Lp
.

KRYTERIUM USTALONE PRZEZ
ORGAN PROWADZĄCY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 
SPEŁNIANE KRYTERIUM

ILOŚĆ
PUNKTÓW

1
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na 
który prowadzona jest rekrutacja, będzie 
uczęszczało do tej szkoły

potwierdzenia dokonuje dyrektor szkoły na 
podstawie dokumentacji szkoły

4

2

uczeń, któremu należy zapewnić jak 
najpełniejszą realizację potrzeb jego i jego 
rodziny (w obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni dziecka wspierający 
rodziców/opiekunów prawnych w 
zapewnieniu mu należytej opieki)

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o 
zamieszkaniu krewnych, którzy wspierają ich w 
zapewnieniu kandydatowi należytej opieki

3

3

uczeń, którego rodzice/opiekunowie prawni 
rozliczają podatek dochodowy według 
miejsca zamieszkania na terenie Gminy-
Miasto Działdowo

uznaje się oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych o rozliczeniu podatku dochodowego 
według miejsca zamieszkania na terenie Gminy-
Miasto Działdowo

3

4
uczeń, którego droga do szkoły jest krótsza 
niż do szkoły obwodowej

uznaje się oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o odległości drogi do szkoły 
obwodowej

2

5
uczeń, którego rodzice/opiekunowie prawni 
pracują zawodowo 
w Gminie-Miasto Działdowo 

uważa się zaświadczenie pracodawcy 
rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu

2

6 niepełnosprawność w rodzinie kandydata

uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych

2

II. Termin: 29 marca 2019 r., do godz. 15:00

Podanie  do  publicznej  wiadomości listy  kandydatów  zakwalifikowanych  i  kandydatów
niezakwalifikowanych.

III. Termin: od 1 kwietnia 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r., godz. 15:00

Potwierdzenie  w  sekretariacie  szkoły  chęci  podjęcia  nauki  w  klasie  I  poprzez  złożenie
dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”

IV. Termin: 10kwietnia 2019 r.,  do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 ______________________________________________________________________________________
UWAGA:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach
dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły składają kartę zgłoszeniową do szkoły obwodowej.
W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa, rodzice dziecka mogą złożyć wniosek rekrutacyjny do
wybranej szkoły (karta zgłoszeniowa do szkoły obwodowej musi być również złożona)./Informacja dotyczy
szkół, których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo/.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



3. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli  szkoły  podstawowe  po  przeprowadzeniu  procesu  rekrutacyjnego  będą  dysponowały  wolnymi
miejscami, wówczas dla dzieci spoza obwodu szkoły zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne
uzupełniające zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. CZYNNOŚĆ POSTĘPOWANIEUZUPEŁNIAJĄCE

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  przez
kandydata  warunków lub  kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 29.07.2019 r.

do 31.07. 2019 r.do godz. 15.00

2

Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków
o przyjęcie  do szkoły  podstawowej  i  dokumentów
potwierdzających  spełnianie przez  kandydata  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 – Prawo oświatowe.

9.08.2019 r.do godz.15.00

3
Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję
rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

19.08.2019 r. do godz. 15.00

4
Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

od 20.08.2019 r.

do 22.08.2019 r.do godz. 15.00

5
Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję
rekrutacyjną  listy  kandydatów  przyjętych  i  kandydatów
nieprzyjętych.

23.08.2019 r. do godz. 15.00


