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Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 

Szanowni Państwo! 

Z dniem 14 marca 2022 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych ośmioletnich szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski. 
Składanie wniosków o przyjęcie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego  
w terminie od 14.03.2022 r. do 13.04.2022 r.  

Informacje ogólne  
Do klas I przyjmowane są:  

• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko 
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym  
ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem,    
tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą 
starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. 

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie: 

1. ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1) – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, 
przyjęty jest on z urzędu. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu 
zamieszkania rodziców kandydata (załącznik nr 3), 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). ZGŁOSZENIE wyboru szkoły,  
w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego 
naboru , wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.   

2. WNIOSKU (załącznik nr 2) – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, 
gdy dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria.  
W przypadku wniosku składanego do klasy sportowej lub integracyjnej kandydaci 
mogą być przyjęci bez względu na to, czy jest to szkoła obwodowa,  
czy pozaobwodowa, po spełnieniu określonych warunków i kryteriów przyjęcia. 
WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza 
obwodu, należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, 
podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru.   

Warunki przyjęcia kandydatów do szkoły z obwodu:   

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się  
o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu  
na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu 
zamieszkania rodziców kandydata (załącznik nr 3).  

 

Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:   

1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok 
szkolny 2022/2023 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się  
na podstawie jednolitych kryteriów określonych przez Radę Miasta Gorzów 
Wielkopolski.  

2. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie 
danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej  
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na zasadach ubiegania się o wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu 
rekrutacyjnym.  

3. Kandydaci do klas pierwszych podstawowych pozaobwodowych  przyjmowani są  
w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnienia kryteriów. 
Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata. 

4. We WNIOSKU można  wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności  
od najbardziej do najmniej preferowanej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu 
listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. 

5. W sytuacji niedostania się kandydata zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim  
do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły 
obwodowej (zgodnie z miejscem zamieszkania). 

6. We wniosku rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenia potwierdzające 
spełnianie kryteriów określonych przez Radę Miasta Gorzów Wielkopolski. 
Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 
oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  

8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja 
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki 
postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

9. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają 
pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole (załącznik nr 4), do której kandydat 
został zakwalifikowany. 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na podstawie następujących kryteriów 
 i liczby punktów dla każdego kryterium: 

Lp.   Kryterium liczba pkt 

1. 
kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny  
w preferowanej szkole podstawowej  

 25 

2. 
miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się 
w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej 

 20 

3. 
kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie 
preferowanej szkoły podstawowej 

15 

4. 
w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej zamieszkują krewni 
dziecka,  wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki 
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     Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w pkt 1,3,4 są oświadczenia rodzica, 
a w pkt 2 zaświadczenie z zakładu pracy dołączone do wniosku. Za sprawdzenie 
i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami 
w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia 
wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły 
obwodowej.  

 


