
 
1. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych szkół 

podstawowych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego).  
 

Określone Uchwałą Nr V/52/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 r. 
 

Lp. Kryterium Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM* 
1 Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – 65 pkt.  

2 

Uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, 

do przedszkola w danym zespole szkół. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów 

uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym 

mieści się dana szkoła podstawowa oraz do oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej- 50 pkt. 

Szkoła pierwszego wyboru  

Szkoła drugiego wyboru  

Szkoła trzeciego wyboru  

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 - 30 pkt. 

Szkoła pierwszego wyboru  

Szkoła drugiego wyboru  

Szkoła trzeciego wyboru  

4 

Oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób 

fizycznych za miniony rok w gminie Poznań - kryterium stosuje się również do 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 80 pkt. 

 

5 Wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt.  

6 

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt. 

Szkoła pierwszego wyboru  

Szkoła drugiego wyboru  

Szkoła trzeciego wyboru  
 

*Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice odmawiają 

podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów). 

 

2. Dodatkowe* kryteria rekrutacji do klas pierwszych sportowych w szkołach 

podstawowych. 
 

Określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 
 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM** 
1 Wielodzietność rodziny kandydata  

2 Niepełnosprawność kandydata  

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców  

4 Niepełnosprawność obojga rodziców  

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą  
*Kryteria dodatkowe stosowane są w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów z prób sprawnościowych. 

**Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice odmawiają 

podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów. 

 

Oświadczam, że do wniosku dołączam wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych 

 w pkt 1 i/lub 2 niniejszego dokumentu. 

 

 
…………………………………………………………… ……………………………………………………………  

Podpis rodzica (matki) Podpis rodzica (ojca)  
 


