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Informator dla Rodziców 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap- 

rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązują nowe 

zasady rekrutacji do szkół podstawowych: 

 

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej to należy w tej 

placówce pobrać zgłoszenie wypełnić je i złożyć w sekretariacie swojej szkoły 

obwodowej.  

Druk zgłoszenia można także wypełnić na stronie: 

http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa lub pobrać ze strony Urzędu Miasta 

Poznania: http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja, następnie wydrukować, podpisać  
i złożyć w sekretariacie swojej szkoły obwodowej. 

Jeżeli Państwo nie znacie szkoły obwodowej swojego dziecka to należy zapoznać się ze 

stroną:www.geopoz.pl. Na tej stronie otworzyć zakładkę SIP i z listy wybrać Wykazy 

adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych. 

 
Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej poza 

obwodowej, to należy wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane  

według preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej 

preferowanej (trzecie miejsce). Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i 
złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru. 

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze stron: 

http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa, 

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja. 

Zapisując, bowiem swoje dziecko do poza obwodowej szkoły podstawowej należy 

zapoznać się z kryteriami obowiązującymi w roku szkolnym 2014/2015 w placówkach 

prowadzonych przez Miasto Poznań. 
Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są 
dołączyć do wniosku stosowne oświadczenia wskazane przy każdym 

z kryteriów. Brak oświadczeń do wybranego kryterium eliminuje przyznanie punktów 

przez komisję rekrutacyjną. 

Rekrutacja zasadnicza 

I. Nabór wstępny do klas pierwszych – do oddziałów 

sportowych 
Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2014/2015 zostaną 

uruchomione oddziały sportowe: 

• Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56,              

tel.618779 612. (oddziały sportowe: piłka nożna i gimnastyka artystyczna, 

pływanie) 

• Szkoła Podstawowa nr 13 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół 
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Mistrzostwa Sportowego nr 2, al. Niepodległości 32/40 tel. 61 8526 

001.(oddziały sportowe: piłka nożna) 

• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi 

nr 3, os. Piastowskie 65, tel. 61 8771 300.(oddziały sportowe: pływanie) 

• Szkoła Podstawowa nr 17, os. Bolesława Chrobrego 105, tel. 61 8225 

211.(oddziały sportowe: piłka nożna) 

• Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 4, 

            os. Winiary 2, tel. 61 8233 389.(oddziały sportowe: piłka nożna) 

• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi 

nr 1, os. Pod Lipami 106, tel. 61 8200 591.(oddziały sportowe: pływanie) 

• Szkoła Podstawowa nr 50 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, 

os. Stare Zegrze 1, tel. 616789 690.(oddziały sportowe: tenis stołowy) 

• Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37, tel. 61 8777 791.(oddziały sportowe: 

pływanie i piłka nożna) 

• Szkoła Podstawowa nr 69 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół  

nr 8, ul. Jarochowskiego 62, tel. 61 8663 621.(oddziały sportowe: akrobatyka 

sportowa) 

• Szkoła Podstawowa nr 78 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, 

            ul. Żonkilowa 34, tel. 61 8677 916.(oddziały sportowe: piłka nożna) 

 

Najważniejsze terminy naboru do klas sportowych: 
 

 

• Od 3 marca do 10 marca 2014 r. – przyjmowane będą wnioski do oddziałów w 

ww. szkołach. Do wybranej szkoły rodzic/prawny opiekun kandydata dostarcza 

dokumenty wymagane przez szkołę, m.in. orzeczenie lekarskie o zdolności do 

uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, pisemną zgodę 
rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału 

sportowego oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów zapisanych 

w statucie szkoły. Kryteria mają zróżnicowaną wartość. 
 

• 12 marca 2014 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (Lista 

zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest 

jednoznaczna z przyjęciem dziecka do szkoły – oddziału sportowego). 

 

• Od 13 marca do 19 marca 2014 r. – pisemne potwierdzanie przez 

rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia kandydata do szkoły – oddziału 

sportowego, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak 

pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym przez dyrektora placówki terminie 

przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego 

procesu postępowania rekrutacyjnego. 

 

• Od 13 marca do 21 marca 2014 r. - odbywać się będą gry i zabawy 

obserwowane w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka. 

  

• 25 marca 2014 r. godz. 12:00 – wywieszenie listy kandydatów przyjętych                  

do oddziałów sportowych i listy kandydatów nieprzyjętych –imię i nazwisko 
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dziecka w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która 

uprawnia do przyjęcia do w/w oddziałów. 

 
 

II. Nabór zasadniczy: 
 
 

• od 3 marca do 14 marca 2014 r. – składanie zgłoszeń do szkół podstawowych. 

obwodowych. Obowiązuje tylko tych kandydatów, którzy zamierzają rozpocząć naukę 
w szkole obwodowej. 

• Do szkoły obwodowej kandydaci przyjmowane są z urzędu, to znaczy, że nie 

podlegają procesowi rekrutacji. 

• 25 kwietnia 2014 r. godz. 12:00 - wywieszenie listy kandydatów – imię i nazwisko  

w kolejności alfabetycznej, przyjętych do szkoły podstawowej obwodowej. 

 

 

III. Nabór do poza obwodowych szkół podstawowych 
 

 

• od 3 marca do 28 marca 2014 r. – składanie wniosków i dodatkowych dokumentów 

wynikających z kryteriów określonych przez dyrektorów szkół. Wniosek o przyjęcie 

może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół 

podstawowych.  

• 4 kwietnia 2014 r. godz. 12.00- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych (Lista zakwalifikowanych kandydatów do 

postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły 

poza obwodowej)  

• od 7 kwietnia do 10 kwietnia 2014 r. - – pisemne potwierdzanie przez 

rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia kandydata do szkoły pozaobwodowej, 

poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak pisemnego 

potwierdzenia w wyznaczonym przez dyrektora placówki terminie przez 

rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu 

postępowania rekrutacyjnego. 

• 25 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 - wywieszenie listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych –imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej 

oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły spoza obwodu. 

 
 

IV. Nabór do klas integracyjnych: 

 
• Od 3 marca do 28 marca 2014 r. – składanie wniosków i dodatkowych 

dokumentów wynikających z kryteriów określonych przez dyrektorów szkół. 

 
W roku szkolnym 2014/2015 oddziały integracyjne dla klas pierwszych uruchamiane 

będą w następujących szkołach: 
 

● Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56, tel. 618779 612 

● Szkoła Podstawowa nr 20, os. Rzeczypospolitej 44, tel. 618775 631 
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● Szkoła Podstawowa nr 25 w ZS z OiiS nr 2, ul. Prądzyńskiego 53, tel. 618331 010 

● Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Garbary 82, 

    tel. 618522 800   

● Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105, tel. 618206 071  

● Szkoła Podstawowa nr 50 w ZSzOi nr 1, os. Stare Zegrze 1, tel. 616789 690 

● Szkoła Podstawowa nr 68 w ZSzKiiS nr 1, os. Jana III Sobieskiego 102,  

    tel.618234 371  

● Szkoła Podstawowa nr 75 w ZSzOi nr 3, ul. Powst. Wlkp 3, tel.618528 612 

● Szkoła Podstawowa nr 78 w ZSzOi nr 2, ul. Żonkilowa 34, tel. 618677 916 

● Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14, tel. 618321 412 

 

Do oddziałów integracyjnych przyjmowani będą kandydaci zamieszkujący na terenie  

miasta  Poznania  posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego            

z tytułu niepełnosprawności, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
Zakłada się, że oddział integracyjny liczy nie więcej niż 20 osób, w tym: 

● od 3 do 5 osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu 

niepełnosprawności (nie dotyczy orzeczeń wydanych z tytułu niedostosowania 

społecznego i zagrożonych niedostosowaniem społecznym) 

● od 10 do 15 osób uzupełniających oddział. 

 

 

• 25 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 - wywieszenie listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych –imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej 

oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły poza 

obwodowej. 

 
 

Procedura odwoławcza 

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

przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata. 

• Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

• Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy 

skarga do sądu administracyjnego 

 
 

Rekrutacja uzupełniająca 

•  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe dysponujące 

wolnymi miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej. 

•  Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze 

rekrutacyjnej opisanej powyżej.  


