
Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem naboru do klas pierwszych
od 12 do 30 kwietnia trwa etap składania zgłoszeń/wniosków

do szkół podstawowych.

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ - INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Zapisy do klasy pierwszej - od 12 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia
2021 r.

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
❑ 7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny,
❑ 6-letnie (rocznik 2015), na wniosek rodziców (dyrektor szkoły
przyjmuje dziecko, jeżeli korzystało z przygotowania przedszkolnego
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć
naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię
psychologiczno- pedagogiczną)

3. Jeżeli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły – przyjmowane jest
bez rekrutacji, należy wypełnić, podpisać (podpisy OBOJGA
RODZICÓW, za wyjątkiem sytuacji, gdy jedno z rodziców zostało
pozbawione lub ma ograniczoną władzę rodzicielską) i złożyć
ZGŁOSZENIE.

4. Jeżeli dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły – podlega
rekrutacji: należy wypełnić i złożyć WNIOSEK (wraz
z OŚWIADCZENIAMI), wskazując w nim szkoły uszeregowane według
preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do
najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Wypełniony wniosek wraz z
oświadczeniami należy wydrukować, podpisać (podpisy OBOJGA
RODZICÓW, za wyjątkiem sytuacji, gdy jedno z rodziców zostało
pozbawione lub ma ograniczoną władzę rodzicielską) i złożyć w szkole
podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej jako pierwsza preferencja
w terminie od 12 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.



5. Dokumenty związane z naborem do klasy pierwszej można pobrać i
wysłać elektronicznie z wykorzystaniem systemu Nabór - należy
skorzystać ze strony https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

6. Druki można także pobrać ze strony internetowej szkoły lub
bezpośrednio w szkole - z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,
przy wejściu do szkoły zostaną przygotowane „bezpieczne” pakiety.
7. W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią
składanie dokumentów związanych z naborem do klasy pierwszej
odbywa się w następujący sposób:

1) elektronicznie –za pomocą systemu Nabór,

2) poprzez dostarczenie osobiste dokumentów do szkoły - do skrzynki
ustawionej przy recepcji szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 9.00
do 14.00 .

3) za pomocą skanu/zdjęcia wypełnionych i podpisanych dokumentów
przesłanych na adres e-mail:

sp85@op.pl lub sekretariat@sp85poznan.pl

4) za pomocą skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów
wysłanych pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru): adres
pocztowy - Szkoła Podstawowa nr 85  ul. Tomickiego 16,
61-116 Poznań (zalecamy także mailowe powiadomienie szkoły
o fakcie wysłania dokumentów  pocztą).

PODPISANE ORYGINAŁY przesłanych zgłoszeń/wniosków wraz
z załącznikami NALEŻY DOSTARCZYĆ do szkoły w terminie
późniejszym, o którym będziemy zawiadamiać.

Pracownik sekretariatu służy telefoniczną pomocą w godz. od 9.00
do 14.00.  Telefon: 61 877 06 52 lub 501 926 187
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