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Nabór do klas pierwszych  

szkół podstawowych w Koszalinie  

na rok szkolny 2021/2022 

Instrukcja rekrutacyjna 

 

 

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, ze względu na trwający stan 

epidemii oraz minimalizowanie zakażenia koronawirusem, koszalińskie szkoły 

podstawowe w porozumieniu z Prezydentem Miasta Koszalina, uruchomiły 

możliwość składania wniosków zarówno w formie papierowej, jak  

i elektronicznej z wykorzystaniem przygotowanych na tę okoliczność skrzynek  

e-mailowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe etapy rekrutacji. 

Rodzicu, zanim zarejestrujesz swoje podanie w elektronicznym systemie 

naboru, zapoznaj się z poniższymi radami. 

1. Nie spiesz się, na złożenie wniosku masz czas aż do: 

- 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15:00 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie 

dziecka do klasy sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1; 

- 31 maja 2021 roku do godz. 15:00 – w przypadku pozostałych szkół 

podstawowych.  

Niech Twoja decyzja o wyborze szkoły podstawowej będzie przemyślana. Kolejność 

składania wniosków nie ma jakiegokolwiek znaczenia w procesie rekrutacji. O przydziale 

do szkoły decydować będzie jedynie liczba punktów za spełnione kryteria.  

2. Jeśli nie chcesz zapisać dziecka do szkoły obwodowej, możesz ubiegać się  

o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby szkół podstawowych. W tej sytuacji 

zachęcamy do wskazywania w podaniu jak największej liczby szkół spoza obwodu  

i wskazania ich preferowanej kolejności, zgodnie z którą elektroniczny system rekrutacji 

będzie kwalifikował dziecko do szkoły. To bardzo ważne, aby zwiększyć szanse  

na przyjęcie dziecka do wybranej szkoły.  

Pamiętaj, że jeśli dziecko ubiega się o przyjęcie do szkoły spoza obwodu, ale się 

do niej nie zakwalifikuje, system automatycznie przydzieli je do szkoły 

obwodowej. W tej sytuacji o przyjęcie dziecka do innej szkoły będziesz mógł się 

ubiegać tylko wtedy, jeśli jakaś szkoła będzie miała wolne miejsca po pierwszym etapie 

rekrutacji. Dlatego zachęcamy do wskazywania w podaniu jak największej liczby szkół 

podstawowych, uszeregowanych w preferowanej przez siebie kolejności.    
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3. Zanim wypełnisz podanie zapoznaj się z ofertą koszalińskich szkół podstawowych.  

W elektronicznym systemie naboru możesz znaleźć ich ofertę. Warto także odwiedzić 

szkolne strony internetowe.  

4. Jeśli ubiegasz się o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w Sportowej Szkole 

Podstawowej nr 1, Twoje dziecko będzie poddane próbie sprawności, przeprowadzonej 

w terminie wskazanym przez szkołę. Jeśli Twoje dziecko nie uzyska pozytywnego 

wyniku sprawdzianu, będziesz miał możliwość zmiany wybory preferowanej szkoły. 

Termin i forma próby sprawności będą uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej.  

 

5. Na stronie internetowej elektronicznego systemu naboru, w zakładce "Do pobrania" 

odnajdziesz:  

- aktualny harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022,  

- kryteria rekrutacji i wykaz dokumentów potwierdzających ich spełnianie,  

- wzór oświadczenia osoby o zamieszkaniu na terenie Koszalina wraz z dzieckiem  

i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego, 

- obwody poszczególnych szkół podstawowych. 

Rodzicu, kiedy zapoznałeś się z powyższymi radami, możesz rozpocząć 

wypełnianie podania o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

1. Wniosek wypełniasz za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji. Znajdziesz 

go wchodząc na stronę internetową pod adresem  

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ 

Po wejściu na stronę kliknij na „Aplikacja Nabór dla Szkoły Podstawowej”. 

2. Wypełniając podanie wskaż faktyczne miejsce zamieszkania dziecka. Pamiętaj, że 

zgodnie z Kodeksem cywilnym, miejscem zamieszkania dziecka jest zawsze miejsce 

zamieszkania jego rodziców / opiekunów prawnych.  

3. W podaniu wskaż swoje dane kontaktowe. Bardzo ważne jest podanie numeru 

telefonu oraz adresu e-mail. Szczególnie w tegorocznej rekrutacji ułatwi to szkole 

kontakt z Tobą. 

4. Po wypełnieniu podania pobierz podanie w pliku .pdf i je wydrukuj. Następnie podanie 

powinno zostać podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych. 

5. Skompletuj wymagane załączniki potwierdzające spełniane kryteria rekrutacji, za które 

można uzyskać dodatkowe punkty. Jeśli nie dołączysz tych dokumentów, szkoła uzna, 

że dziecko nie spełnia określonych kryteriów i nie przyzna za nie punktów. 

6. Po skompletowaniu dokumentów należy przekazać wniosek wraz załącznikami  

do szkoły pierwszego wyboru. W tegorocznej rekrutacji obowiązują dwie możliwości 

ich złożenia: 

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki e-mailowej, 

- w formie papierowej do urny lub skrzynki bezpośrednio w szkole. 

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/
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Sprawdź na stronie www szkoły pierwszego wyboru, jaki sposób składania 

dokumentów jest preferowany przez placówkę.  

7. Jeśli wybierzesz możliwość złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, zrób ich skan 

lub wykonaj ich zdjęcia, np. smartfonem. Kiedy zrobisz skany / zdjęcia, otwórz pliki na 

komputerze i upewnij się, że dokumenty są czytelne. 

8. Następnie wyślij je pocztą elektroniczną na specjalny adres szkoły (znajdziesz go 

poniżej w wykazie szkół), którą wybrałeś jako pierwszą na liście preferowanych szkół. 

 W temacie wiadomości obowiązkowo wpisz imię i nazwisko dziecka, którego 

dotyczy podanie.  

Uwaga! Limit pojedynczej wiadomości, którą możesz przesłać to 15 Mb. Jeśli 

przesyłane pliki będą większe, możesz też spróbować pliki graficzne spakować 

(skompresować) do pliku .zip (przy użyciu programów przeznaczonych do kompresji, 

np. Winrar, Winzip, 7-Zip, Bandizip itp.). Jeśli nadal Twoja wiadomość będzie 

przekraczała 15 Mb, w ostateczności podziel ją na kilka wiadomości. 

9. Po wysłaniu wiadomości sprawdź pocztę i upewnij się, że Twoja wiadomość nie została 

zwrócona / nie została odrzucona przez serwer pocztowy szkoły – ze względu na 

przekroczenie limitu pojedynczej wiadomości. Jeśli tak się stanie, raz jeszcze powtórz 

czynności opisane w pkt 7. 

10. Kiedy szkoła otrzyma od Ciebie skany dokumentów, najpóźniej w ciągu kilku dni, 

otrzymasz potwierdzenie pocztą elektroniczną. Jednak nie będzie to oznaczało 

pozytywnej weryfikacji podania. Na każdym etapie szkoła będzie mogła poprosić Cię  

o dodatkowe wyjaśnienia lub przesłanie skanów / zdjęć dodatkowych dokumentów. 

11. Jeśli z przyczyn technicznych nie będziesz mógł przesłać podania pocztą elektroniczną, 

możesz je przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły wskazanej na pierwszym miejscu 

listy preferencji.  

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę te podania, które wpłyną do 

szkoły do: 

- 30 kwietnia 2021 roku do godz. 15:00 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie 

dziecka do klasy sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1; 

- 31 maja 2021 roku do godz. 15:00 – w przypadku pozostałych szkół 

podstawowych. 

12. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rekrutacji to skontaktuj się w pierwszej 

kolejności ze szkołą która będzie weryfikowała Twoje podanie (szkoła pierwszego 

wyboru).  

Jeśli będziesz miał wątpliwości dotyczące zasad rekrutacji, możesz też skontaktować się 

z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 94 348 87 25. 
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Wykaz szkół podstawowych uczestniczących w rekrutacji 

Lp. 
Nazwa jednostki 

organizacyjnej 
Adres poczty elektronicznej 

1.  
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 ssp1.nabory@eduportal.koszalin.pl 

2.  
Szkoła Podstawowa nr 3 sp3.nabory@eduportal.koszalin.pl 

3.  Szkoła Podstawowa nr 4 sp4.nabory@eduportal.koszalin.pl 

4.  
Szkoła Podstawowa nr 5 sp5.nabory@eduportal.koszalin.pl 

5.  Szkoła Podstawowa nr 6 sp6.nabory@eduportal.koszalin.pl 

6.  
Szkoła Podstawowa nr 7 sp7.nabory@eduportal.koszalin.pl 

7.  Szkoła Podstawowa nr 9  sp9.nabory@eduportal.koszalin.pl 

8.  
Szkoła Podstawowa nr 10 sp10.nabory@eduportal.koszalin.pl 

9.  Szkoła Podstawowa nr 13 sp13.nabory@eduportal.koszalin.pl 

10.  
Szkoła Podstawowa nr 17  sp17.nabory@eduportal.koszalin.pl 

11.  
Szkoła Podstawowa nr 18 sp18.nabory@eduportal.koszalin.pl 

12.  Szkoła Podst. Integracyjna nr 21 spi21.nabory@eduportal.koszalin.pl 

13.  
Szkoła Podstawowa nr 23 sp23.nabory@eduportal.koszalin.pl 

 


