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ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH  

PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK 

 

   

Ilekroć poniżej mowa o:  

• szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, prowadzoną przez Gminę Miasto 

Włocławek,   

• rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,  

• miejscu zamieszkania - należy przez to rozumieć  miejscowość, w której osoba ta przebywa 

 z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą 

rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie 

przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy 

rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne 

miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko 

stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce 

zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest 

miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.  

 

 

 Strona internetowa elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych:  

(https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek dostępna od 1 marca 2022r.) 

  

• Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza się na wolne miejsca.  

• Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

• Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się z wykorzystaniem systemu informatycznego  

z wyłączeniem Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku oraz Zespołu Szkół nr 3  

we Włocławku. 

• W naborze biorą udział dzieci zamieszkałe zarówno na terenie Gminy Miasto Włocławek,  

jak i osoby spoza miasta. 

 

Nabór do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku 

 

Kandydaci będą przyjmowani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół  

i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 

Badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry 

na określonym instrumencie odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. w godz. 15:00-19:00 w Zespole 

Szkół Muzycznych we Włocławku, ul. Wiejska 29. 

Kandydat, który nie zaliczy sprawdzianu przydatności bierze udział w rekrutacji elektronicznych  

do pozostałych szkół, zgodnie z ustalonymi zasadami i terminami. 

 

 

 

 

 

https://naborp-administracja.vulcan.net.pl/REKRUTACJA/organizacja%202018.2019/NAB%D3R%202015/przedszkola/:%20http:/torun.przedszkola.vnabor.pl
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Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci 

zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej  

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych  w uchwale nr XXX/54/2017 Rady Miasta 

Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.  

 

Lp.  Kryteria  
Liczba 

pkt  
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów  

1.  

Zamieszkanie kandydata  

na terenie Gminy Miasta 

Włocławek 

12  

   
oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka  

2.  

Rodzeństwo kandydata  

w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja, 

uczęszcza lub będzie 

uczęszczać do tej szkoły 

5 

zaświadczenie ze szkoły podstawowej o spełnianiu obowiązku 

szkolnego w szkole podstawowej przez rodzeństwo dziecka  

lub oświadczenie rodzica 

 

3.  

Ubieganie się o przyjęcie 

kandydata do szkoły 

zlokalizowanej najbliżej 

miejsca zamieszkania  

lub miejsca pracy jednego 

z rodziców 

3  

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie            

o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej  

lub oświadczenie lub wydruk ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego i oświadczenie 

rodzica  o miejscu zamieszkania dziecka lub miejscu zatrudnienia 

rodzica  

4.  

Zamieszkiwanie  

w obwodzie szkoły osób 

wspierających rodziców 

w opiece nad kandydatem  

1 
oświadczenie rodzica potwierdzające zamieszkanie w obwodzie 

szkoły podstawowej osób wspierających w opiece nad dzieckiem 

  

Powyżej wskazane oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  
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Terminy postępowania rekrutacyjnego 
określone zostały w załączniku do zarządzenia nr 15/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia   

24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023  

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Włocławek:  

  

 Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

od 1 do 8 marca 2022r. 

(do godz. 15.00) 

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci 

zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. 
--------------- 

od 9 do 25 marca 

2022r.  

(do godz. 15.00) 

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie 

wniosków wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez dziecko 

określonych kryteriów). 

od 1 czerwca  

do 29 lipca 2022r. 

(do godz. 15.00) 

od 28 do 30 marca 

2022r.  

(do godz. 15.00) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do danej szkoły  

i dokumentów potwierdzających spełnienie  

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym żądania  

przez przewodniczącego dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte  

w oświadczeniach.  

od 1 do 5 sierpnia 

2022r. 

(do godz. 15.00) 

31 marca 2022 r.  

(o godz. 12.00) 

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do rekrutacji. 
8 sierpnia 2022r. 

(o godz. 12.00) 

od 1 do 8 kwietnia 

2022r.  

(do godz. 15.00) 

Podpisywanie potwierdzenia woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie 

potwierdzenia woli w wymaganym terminie 

będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  

w szkole. 

od 9 do 19 sierpnia 

2022r.  

(do godz. 15.00) 

11 kwietnia 2022r.  

(o godz. 12.00) 

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych do szkoły. 
   22 sierpnia 2022r. 

(o godz. 12.00) 
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Terminy przeprowadzania sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 
 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Szkoła Oddział 

18 marca 2022 r. 

godz. 14:30 
Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku sportowy 

15 marca 2022 r. 

godz. 16:00 

Szkoła Podstawowa nr 20  

w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku 
sportowy 

 
Nabór do oddziałów sportowych odbywa się zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. Zgodnie z art. 137 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 3. 
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Przebieg rekrutacji 
 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły.  

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Od dnia 1 marca 2022r. na stronie 

internetowej https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek dostępne będą informacje o ofercie 

edukacyjnej szkół podstawowych. Rodzice mają możliwość swobodnego przeglądania ofert. 

 

I. Rekrutacja do szkoły obwodowej:  

1. Rodzice kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie przyjęcia do klasy I. 

2. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły można złożyć na dwa sposoby: 

• elektronicznie poprzez stronę internetową naboru, a następnie wydrukowane z systemu 

zgłoszenie należy podpisać i złożyć w szkole obwodowej od 1 do 8 marca 2022 r. do godz. 

15.00. 

• papierowo poprzez wypełnienie zgłoszenia do szkoły obwodowej (formularz zgłoszenia 

do szkoły obwodowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej) a następnie 

podpisane zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej od 1 do 8 marca 2022 r. do godz. 

15.00. 

3. Kandydat zostaje przyjęty do danej szkoły obwodowej jeżeli rodzic w terminie od dnia 1 kwietnia 

2022r. do dnia 8 kwietnia 2022r. do godz. 15:00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do 

szkoły wypełniony formularz (formularz oświadczenia woli można otrzymać w każdej szkole 

podstawowej). 

 

II. Rekrutacja do szkoły spoza obwodu: 

1. Rodzice kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły wypełniają wniosek przyjęcia do klasy I. 

We wniosku określają kolejność do maksymalnie trzech wybranych szkół podstawowych według 

preferencji. 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły można złożyć na dwa sposoby: 

• elektronicznie poprzez stronę internetową naboru, a następnie wydrukowany z systemu 

wniosek należy podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru od 9 do 25 marca 2022 r. 

do godz. 15.00. 

• papierowo poprzez wypełnienie wniosku do szkoły pozaobwodowej (formularz wniosku 

do szkoły pozaobwodowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej) a następnie 

podpisany wniosek należy złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru od 9 do 25 marca  

2022 r. do godz. 15.00. 

3. System kwalifikuje kandydatów do szkół biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w procesie 

rekrutacji zgodnie z kryteriami. 

4. W dniu 31 marca 2022r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  

w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły.  

5. Kandydat zakwalifikowany do jednej ze wskazanych szkół pozaobwodowych zostaje do niej 

przyjęty jeżeli rodzic w terminie od dnia 1 kwietnia 2022r. do dnia 8 kwietnia 2022r. do godz. 15:00 

potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do szkoły wypełniony formularz (formularz 

oświadczenia woli można otrzymać w każdej szkole podstawowej). 

 

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej szkoły.  

 

III. Listy kandydatów przyjętych do szkoły 
W dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacje o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierające imiona 

i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej będą umieszczane w widocznym miejscu  

w siedzibie danej szkoły. 
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IV. Postępowanie uzupełniające 
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

przeprowadza się postępowanie uzupełniające poza systemem elektronicznym. 

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów składają pisemnie wniosek o przyjęcie w szkole, 

która posiada wolne miejsca.  

Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w poszczególnych szkołach.  
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WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH  

PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK 

   

Lp.  Nazwa jednostki  Adres placówki  

1.  Szkoła Podstawowa nr 2 

 

ul. Żytnia 47 

2.  Szkoła Podstawowa nr 3 

 

ul. Cyganka 6/10 

3.  Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami 

integracyjnymi  

ul. Wieniecka 46 

4.  Szkoła Podstawowa nr 7 

 

ul. Gniazdowskiego 7 

5.  Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole 

Szkół nr 8 

ul. Willowa 8 

6.  Szkoła Podstawowa nr 10 

 

ul. Starodębska 21b 

7.  Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole 

Szkół nr 11 

ul. Papieżka 89 

8.  Szkoła Podstawowa nr 12  

 

ul. Wiejska 29 

9.  Szkoła Podstawowa nr 14 

 

ul. Bukowa 9 

10.  Szkoła Podstawowa nr 18  

 

ul. Hutnicza 5/7 

11.  Szkoła Podstawowa nr 19 

 

ul. Szkolna 13 

12.  Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

ul. Gałczyńskiego 9 

13.  Szkoła Podstawowa nr 22  

 

ul. Promienna 15 

14.  Szkoła Podstawowa nr 23  

 

ul. Wyspiańskiego 3 

15.  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Zespole Szkół Muzycznych 

ul. Wiejska 29 

   

   

 

 

  

  

  

  

  

    


