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Rekrutacja do klas I

Informacje formalne:

Najwygodniejszą formą zapisu dziecka do szkoły jest skorzystanie z systemu 

NABÓR. Gdy rozpocznie się rekrutacja (18.03 od godz. 10:00 - 15.04.2022 r.) 

można będzie wypełnić zgłoszenie lub wniosek:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/Info/88662

Formularze zostaną opublikowane na ww. stronie www krótko przed rozpoczęciem 

naboru. Na wszystkich składanych dokumentach muszą znaleźć się podpisy 

obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną.

Istnieje także możliwość otrzymania formularzy w formie papierowej i dostarczenia 

ich w tradycyjny sposób do szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 42 można zapisać dziecko do klasy:

- ogólnodostępnej

- sportowej o profilu szermierczym

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/Info/88662


Rekrutacja do klas I

Dzieci 7-letnie (2015)

Dzieci 6-letnie (2016) na wniosek rodziców (po spełnieniu warunków) 

Należy sprawdzić po adresie zamieszkania dziecka, gdzie jest obwód jego 

szkoły: http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport

Jeśli dziecko zamieszkuje w OBWODZIE Szkoły Podstawowej nr 42 

w Zespole Szkół nr 5

– należy złożyć jeden dokument: ZGŁOSZENIE

Jeśli dziecko zmieszkuje w obwodzie INNEJ SZKOŁY 

- należy złożyć WNIOSEK oraz stosowne oświadczenia i załączniki

można je pobrać z zakładki: Dokumenty na stronie
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/Info/88662

Rekrutacja do klas ogólnodostępnych

http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport


Rekrutacja do klas I

Dzieci 7-letnie (2015)

Dzieci 6-letnie (2016) na wniosek rodziców (po spełnieniu warunków) 

Należy sprawdzić po adresie gdzie jest obwód szkoły dziecka: 

http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport

Do klasy sportowej należy złożyć WNIOSEK niezależnie od tego czy dziecko 

jest z rejonu czy spoza rejonu oraz stosowne oświadczenia

i załączniki, także dotyczące klas sportowych
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/Info/88662 

Do szkoły należy złożyć także oświadczenie do kl. Szermierczej

W rekrutacji do klas sportowych nie stosuje się kryterium rejonizacji.

Rekrutacja do klasy sportowej - szermierka

http://195.216.117.150/sip/adr/adr_raport
https://cloud5i.edupage.org/cloud?z%3AWzcSJvxIPQma2eGLXGJJIGFwTW2lhCWIthODrzfSItrtzhNzdziYqg%2BJXZE0MtJr


Najważniejsze daty dotyczące zapisów

Składanie zgłoszeń i wniosków: 28.03.2022 – 15.04.2022 r.
- do klasy sportowej od 28.03.2022 – 5.04.2022 (konieczność przeprowadzenia próby 

sprawnościowej)

Wnioski należy złożyć elektronicznie: 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/Info/88662 

Zgłoszenia, wnioski i oświadczenia trzeba przesłać skanem lub dobrej jakości zdjęciem 

na adres email szkoły: 

sekretariat@zs5.poznan.pl

lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: 

Zespół Szkół nr 5, 61-577 Poznań, ul. Różana 1/3

Można także dostarczyć osobiście do portierni w ZS 5.

Próby sprawnościowe do klasy I szermierczej:

od 4-8.04.2022– będziemy kontaktować się indywidualnie z rodzicami.

Ogłoszenie pozytywnych wyników prób sprawnościowych 12.04.2022

Terminy zapisywania:



Najważniejsze daty dotyczące zapisów

Potwierdzenie woli rodzica o tym, że decyduje się na 

uczęszczanie dziecka do naszej szkoły: 29.04 - 5.05. 2022. 

(Nie złożenie tego dokumentu oznacza rezygnację z zapisu do 

szkoły)

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów: 

10.05.2022 godz. 12:00.

Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej, jeśli będą wolne miejsca, będzie 

prowadzona rekrutacja uzupełniająca, w terminach zgodnie z zał. nr 2 do 

Zarządzenia Prez. Miasta Poznania nr 60/2022/P.

Terminy równie ważne:



Rekrutacja  - punktacja i dokumenty
na podst. uchwały Rady Miasta Poznania LVIII/1077/VIII/2022

Punktacja i  stosowne oświadczenia:

kryterium Ilość pkt Oświadczenie

Zamieszkanie dziecka na terenie gminy m. Poznań 10 pkt
Oświadczenie rodziców/ opiekunów 

prawnych kandydata

Uczęszczanie dziecka do  Przedszkola nr 115 w Zespole 

Szkół nr 5 w roku poprzedzającym rekrutację do kl. 1

6 pkt dokumentacja szkoły

Rodzeństwo kandydata będzie w roku szkolnym 2022/23 

uczęszczać do Zespołu Szkół nr 5 (szkoła lub przedszkole)
7 pkt dokumentacja szkoły

Oboje rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy 

PIT za rok 2021 w gminie Poznań (dot. również rodzica 

samotnie wychowującego) 

13 pkt

Kserokopia pierwszej strony 

zeznania podatkowego, w przypadku 

zeznania elektronicznego wraz 

z Urzędowym Poświadczeniem 

Odbioru ze zgodnym 

numerem referencyjnym (UPO)

Wielodzietność rodziny kandydata (3 lub więcej dzieci) 2 pkt
Oświadczenie rodziców/ opiekunów 

prawnych kandydata

Do klasy sportowej: oświadczenie do kl. szermierczej

https://cloud5i.edupage.org/cloud?z%3AWzcSJvxIPQma2eGLXGJJIGFwTW2lhCWIthODrzfSItrtzhNzdziYqg%2BJXZE0MtJr


Wybór szkoły

Jeśli chcą Państwo, aby dziecko chodziło do naszej szkoły, należy 

wybrać ją jako 1. wybór. 

Dokumenty należy złożyć elektronicznie i przesłać na nasz adres: 

email lub tradycyjnie.

W naszej szkole nie ma klas integracyjnych.

Językiem obcym, którego uczymy w kl. 1 jest j. angielski, 

od 7. klasy uczniowie uczą się j. niemieckiego.

Klauzula rekrutacyjna RODO <tutaj>

https://cloud8i.edupage.org/cloud?z%3AU2XjP0E1MFJDQgyFUTQGNZgFyTa4bk7gZBSQFcIexvfkWaigKLQACuZMn5EfZNf5



