
 

Nabór do klas pierwszych                                         

w roku szkolnym 2023/24  
 

TERMINARZ 
 

1) od 01.03.2023 r. od godz. 12.00 do 15.03.2023 r. do godz. 16.00 -złożenie wniosku                               
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 
 

2) od 03.03.2023 r. od godz. 8.00 do 08.03.2023 r. do godz. 16.00 - przeprowadzenie próby 
sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału 
sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa 
sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej; 

 

3) 09.03.2023 r. o godz. 15.00 — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którą uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach 
ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone 
szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale; 

 

4) 27.03.2023 r. o godz. 15.00 — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym; 
 

5) od 28.03.2023 r. od godz. 8.00 do 03.04.2023 r. do godz. 16.00 — potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce 
zakwalifikowania; 

 

6) 05.04.2023 r. o godz. 15.00 — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
 

1. od 15.05.2023 r. od godz. 9.00 do 19.05.2023 r. do godz. 16.00 — złożenie wniosku                            
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym; 
 

2. od 16.05.2023 r. od godz. 8.00 do 17.05.2023 r. do godz. 16.00 — przeprowadzenie próby 
sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału 
sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa 
sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej; 
 

3. 18.05.2023 r. o godz. 15.00 — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach 
ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 
prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale; 
 

4. 31.05.2023 r. o godz. 15.00 — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 

uzupełniającym; 
 

5. od 01.06.2023 r. od godz. 8.00 do 07.06.2023 r. do godz. 16.00 — potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce 
zakwalifikowania; 
 

6. 09.06.2023. r. o godz. 15.00 — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym. 
 

 
 
 
 

Rekrutacja odbywa się za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (GPE). 
 

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji 
elektronicznej. Dokumenty składają bezpośrednio w wybranych szkołach. 
Druki można pobrać ze strony rekrutacji GPE lub w szkole. 


