
Nabór do klas pierwszych – szkoły obwodowe.  

Od  07 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. – składanie zgłoszeń do obwodowych szkół 

podstawowych.  

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych ogólnodostępnych – szkoły inne, niż 

obwodowa.  

 Od  19 marca do 30 marca 2018 r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających 
spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Poznania. Wniosek o przyjęcie 
należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu. 

 10 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych. 

 Od 10 kwietnia do 12 kwietnia 2018 r. –potwierdzanie przez rodziców/prawnych 
opiekunów woli przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, w 
postaci pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych 
opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania 
rekrutacyjnego. 

 13 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej sportowej w Szkole Podstawowej nr 7 

 Od 19 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r. – składanie wniosków i oświadczeń 
potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe.  

 Do 26 marca 2018 – przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 
do uprawiania sportu wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu. 

 26 marca 2018 r. o godz. 17.30 – próby sprawnościowe dla dziewczynek 
 28 marca 2018 r. o godz. 17.30 – próby sprawnościowe dla chłopców. 
 10 kwietnia 2018 r. godz. 12.00  - ogłoszenie listy kandydatów,  którzy uzyskali 

pozytywny wynik prób (lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły). 
 Od 10 kwietnia 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. – złożenie przez rodziców/prawnych 

opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej innej, niż 
obwodowa. Nie złożenie  potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest 
jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego. 

 13 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy 
kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz 
najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły spoza obwodu. 

 

 


