
Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej 

 

Kogo dotyczy rekrutacja do klas pierwszych? 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych biorą udział: 

 dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010), 

 dzieci 6 letnie (rocznik 2009) na wniosek rodziców 

 

 

Informacje ogólne: 

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły.  

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

Lista taka zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie 

zakwalifikowaniu dziecka do danej szkoły podstawowej.  

Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożą w wyznaczonym terminie pisemne potwierdzenie woli 

zapisu do danej szkoły będą przyjęte. 

 

 

Kandydaci do klas pierwszych z obwodu szkoły: 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy 

pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 

Rodzic zobowiązany jest wypełnić  druk zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

obwodowej. 

Na tej podstawie jest ustalana liczba wolnych miejsc dla uczniów spoza obwodu. 

 

 

Kandydaci do klas pierwszych  spoza obwodu szkoły: 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej  mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  

W takim przypadku  są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej. 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół wskazanych we 

wniosku. 

Rodzic powinien zaznaczyć szkoły w kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej 

preferowanej. 

 

 



Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych innych niż obwodowe 

uchwalone przez Radę Miasta Poznania:  

 

1. Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Poznań – 65 pkt. 

2. Dziecko, które uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie 

pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół lub przedszkola prowadzonego przez 

miasto Poznań mającego siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa 

 – 15 pkt. 

3. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 

uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła 

podstawowa – 15 pkt. 

4. Ooboje rodzice/prawni opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za 

miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt. 

5. Wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt. 

6. Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt. 

 

Łącznie kandydat może otrzymać 120 pkt. 

 

Niezbędne dokumenty (dodatkowe) dotyczące rekrutacji do klas pierwszych: 

 

Rodzice/ prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani są dołączyć do 

wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów. 

Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za niepotwierdzone oświadczeniami 

kryteria. 

 

Wszelkie wzory oświadczeń dostępne są : 

 - na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa 

 -  w szkolnym sekretariacie 

 

Procedura odwoławcza. 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.   

Uzasadnienie sporządza się w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. 

Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej służy skarga  do sądu 

administracyjnego.  

 

 

 

 

http://nabor.pcss.pl/poznan


Terminarz rekrutacji do szkół podstawowych. 

 

 

Od 19.04.2017 do 05.05.2017 – składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

12.05.2017, godz. 12.00 – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych  

 

Od 12.05..2017 – 16.05.2017 – pisemne potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli 

przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej 

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. 

 

17.05.2017, godz.12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

Rekrutacja uzupełniająca – terminy 

Od 19.06.2017 do 23.06.2017 -  składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

27.06.2017 godz. 12.00 ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych  

Od 28.06.2017 do 30.06.2017 - pisemne potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli 

przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej 

04.07.2017 -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

 

 

 


