
REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLASY PIERWSZEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI IM. JANA MATEJKI NR 8  

W SOPOCIE 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
1. Uczniem klasy pierwszej od 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej 

 nr 8 w Sopocie może zostać dziecko urodzone w latach 2009-2010, które: 

- zamieszkuje w obwodzie szkoły.  
 

2. Przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem SP nr 8 może mieć miejsce 

jedynie w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. 

Zostanie wtedy przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne uwzględniające 

kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej: 

 

1) kandydaci, których rodzeństwo kontynuuje naukę w danej szkole                       

– 5 punktów; 

2) kandydaci, którzy są mieszkańcami Sopotu – 5 punktów;  

3) kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie  prawni  ze względu na 

organizację pracy zawodowej, obowiązki rodzinne oraz lokalne potrzeby 

społeczne związani są z miastem Sopot -  3 punkty;   

4) kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni rozliczają podatek 

dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie - 

4 punkty. 
 

Na potwierdzenie spełniania kryteriów branych pod uwagę w pierwszym etapie 

rekrutacji, do wniosku dołącza się odpowiednio: 

 

1)  oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Sopotu;  

2) oświadczenie o wykonywaniu obowiązków rodzinnych lub realizacji 

lokalnych potrzeb społecznych na terenie miasta Sopotu. 

3)  oświadczenie o złożeniu w Urzędzie Skarbowym w Sopocie zeznania 

podatkowego od dochodów osobistych za rok ubiegły; 
 

 

W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie 

przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy ustaw 

 i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.  

 



Terminy: 

 
1. Składanie dokumentów do 16 maja 2016 r. do godz. 15.00 
 

2.  Wymagane dokumenty: 

 - wniosek (formularz na www.sp8.sopot.pl lub do pobrania w sekretariacie), 

 - odpis aktu urodzenia – kopia, 

 - zdjęcie legitymacyjne kandydata  (opisane z tyłu: imię, nazwisko i data 

urodzenia), 

 -  dokumenty niezbędne do przeprowadzenia   pierwszego i drugiego etapu  

rekrutacji. 

 

3. Pozostałe terminy, włącznie z terminami w postępowaniu 

uzupełniającym, podane są w załączniku nr 1 do zarządzenia 

Prezydenta Miasta Sopotu nr 452/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku 

 

4. W czerwcu 2016 r. planowane jest zebranie z rodzicami dzieci przyjętych 

do klas pierwszych. Jego dokładna data i godzina zostanie podana  

w późniejszym terminie. 

 

Informacji udziela Sekretariat Szkoły – tel. 58 551 35 37, 

881 313 343  w godz. 9.00 – 15.00 

 

 


