
UZUPEŁNIENIE DO ZASAD NABORU 

1.         Zgłoszenia do szkoły podstawowej będącej szkołą obwodową zgodnie z miejscem 

zamieszkania (patrz w obwody szkół podstawowych) będzie można dokonać za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych od dnia 1 marca 2022 r. na stronie 

internetowej: 

 

https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/szkolapodstawowa/ 

 

Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej na stronie internetowej należy ją wydrukować 

podpisać (przez obojga rodziców) i złożyć w szkole obwodowej wraz z załącznikami 

i oświadczeniem, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 3 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe - Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) 

Zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny/inna osoba, której Sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem zamieszkałym na terenie Gminy – Miasta 

Działdowo.  

 

2. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po 

zapisach dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze 

wolnymi miejscami. 

Wnioski rekrutacyjne będzie można składać od dnia 28 marca 2022 r. za pomocą strony 

internetowej: 

 https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/szkolapodstawowa/ 

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej prowadzone jest na wniosek 

rodziców/ opiekunów prawnych/innych osób, którym Sąd powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem zamieszkałym na terenie Gminy – Miasta Działdowo. 

3. Postępowanie jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach 

określonych w harmonogramie rekrutacji zgodnie z  Zarządzeniem nr 7/2027 Miasta 

Działdowo z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 

dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto 

Działdowo (patrz w zasady rekrutacji).  

4. Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych szkół, w preferowanej przez siebie kolejności. 

Szkoła podstawowa umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszej 

preferencji. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice składają wniosek o przyjęcie 

dziecka wyłącznie pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej 

pozycji) szkoły, oznacza, że dziecko w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do 

szkoły podstawowej pierwszego wyboru, ma zapewnione miejsce w szkole podstawowej 

wskazany na liście preferencji o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

5. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym, drukują 

wypełniony wniosek i po podpisaniu (przez oboje rodziców) składają go 

w szkole pierwszego wyboru bez zbędnej zwłoki. Ostateczny termin złożenia 

kompletnej papierowej wersji wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do jednostki 

do 22 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 

https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/szkolapodstawowa/
https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/szkolapodstawowa/


ust. 6 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze 

zm.) 

      Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 

6. Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej złożone w terminie rekrutacji są traktowane 

jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku 

z informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor zespołu 

placówek oświatowych, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa pierwszego 

wyboru - albo upoważnione przez niego osoby. 

8. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale 

nr XXV/225/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej 

szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo 

(patrz w zasady rekrutacji). 

10. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie 

kryteriów, o których mowa w pkt. 8 i 9 (wzory oświadczeń dostępne na 

stronie  https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/szkolapodstawowa/). 

11. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej rozpatruje komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora zespołu placówek oświatowych. Pracami komisji rekrutacyjnej 

kieruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. 

12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8 i 9, w terminie 

wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata 

o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza 

te okoliczności w terminie 14 dni. 

13. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz 

w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie przyznaje punktów za dane kryterium. 

14. Na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych spełnianych przez kandydata komisja 

rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do przyjęcia w terminie 06.05.2022 r. o godz. 12.00. 

15. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają elektronicznie 

potwierdzenie woli zapisu na stronie internetowej naboru, przez którą zostało 

wygenerowanie hasła dostępu oraz złożono wniosek o przyjęcie dziecka do publicznej 

szkoły podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie 

od 06.05.2022 r. od godz. 12.15 do 13.05.2022 r. do godz. 15.00  

16. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej, jeżeli został 

zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do 

publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

podstawowej w dniu 18.05.2022 r. o godz. 12:00. 

Kandydat, którego rodzice nie potwierdzili woli zapisu, nie zostaje przyjęty do wybranej 

szkoły podstawowej. 

https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/szkolapodstawowa/

