
PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 

 
 

 

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH,  

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA 

- ROK SZKOLNY 2023/2024 
 

 

Przyjmowanie dzieci na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Ostróda, odbywać się będzie w terminie 1 - 20 marca 2023 r. 
 

wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Nabór”, 

dostępnego pod adresem internetowym:  

 

https://nabor.pcss.pl/ostroda 

 

 
 

 

Rekrutację na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Ostróda jest organem 

prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów 

przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym, określone zostały w Uchwale  

Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024  

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas  

I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda. 
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SZKOŁY: 

 

Rodzice wskazują w składanym wniosku od 1 do 3 wybranych przedszkoli w preferowanej przez 

siebie kolejności. Przedszkole umieszczone na pierwszym miejscu listy jest przedszkolem 

pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) przedszkola oznacza, 

że dziecko w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do przedszkola pierwszego wyboru,  

może mieć zapewnione miejsce w przedszkolu wskazanym na liście preferencji drugiego  

lub trzeciego wyboru, o ile przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami. 

Rodzice/prawni opiekunowie - po wypełnieniu wniosku w systemie teleinformatycznym 

„Nabór”, podpisują go podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), dołączają  

do niego dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich kryteriów rekrutacyjnych  

i z poziomu konta w systemie „Nabór” przesyłają do przedszkola/szkoły z oddziałem 

przedszkolnym. 

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej złożone  

w terminie  rekrutacji, traktowane są jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
 

Do klas I szkół  podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina Miejska Ostróda 

w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są: 

a) dzieci 7 – letnie urodzone w roku 2016, które są objęte obowiązkiem szkolnym oraz 

b) dzieci 6 – letnie urodzone w roku 2017, zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało  

z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę 

w  szkole  albo  posiada  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej). 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda,  

a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Ostróda. 
 

Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły  

Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Armii Krajowej  

w Ostródzie 

tel. 89 646 58 91 

ul. Seweryna  

Pieniężnego 30A 

 

Do obwodu szkoły należą ulice:  

21 Stycznia, Fryderyka Chopina, Generała Sikorskiego, 

Władysława Jagiełły nr 9-43, Jana III Sobieskiego, 

Wojciecha Kętrzyńskiego, Jana Liszewskiego, Karola 

Małłka, Seweryna Pieniężnego nr 35-105 i nr 30-100, 

Przedszkolna, Andrzeja Samulowskiego, Tadeusza 

Stępowskiego, Wojska Polskiego. 

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Gustawa Gizewiusza  

w Ostródzie 

tel. 89 646 24 68 

ul. Olsztyńska 7 

 

Do obwodu szkoły należą ulice:  

3-go Maja, Parkowa, Aleja Lipowa, Partyzantów, Brzozowa, 

Plac Tysiąclecia PP, Cicha, Polna, Dębowa, Prosta, Drwęcka 

nr 6-24 i nr 13-21, Przemysłowa, Przygraniczna, 

Garnizonowa, Kazimierza Pułaskiego, Generała Roji, 

Władysława Reymonta, Generała Zajączka, Różana, 

Gustawa Gizewiusza, Juliusza Słowackiego, Grabowa, 

Józefa Sowińskiego, Graniczna, Spichrzowa, Jasna, Jana 

Stapińskiego, Klonowa, Georga Jacoba Steenke, Konstytucji, 

Szosa Elbląska, Krzywa, św. Dominika Savio, Kwiatowa, 

Świerkowa, Lipowa, Adolfa Tetzlaffa, Łąkowa, Turystyczna, 

Usługowa, Malinowa, Wąska, Mazurska, Wierzbowa, 

Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Miła, 

Zakole, Celestyna Mrongowiusza, Zamknięta, Nadrzeczna, 

Zamkowa, Niepodległości, Zielona, Olchowa, Olsztyńska  

nr 1-53 i nr 2-30B, Nad Kanałem. 



Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. Jana Pawła II  

w Ostródzie 

tel. 89 646 78 11 

ul. Rycerska 5 

 

ul. Marszałka Piłsudskiego 4 

 

Do obwodu szkoły należą ulice:  

Bolesława Chrobrego, Stefana Czarnieckiego nr 32-52B,  

nr 41-71, Grunwaldzka nr 21-76, Handlowa, Hurtowa, 

Władysława Jagiełły nr 2-7D, Jagienki, Jana Kilińskiego, Lalki, 

Stanisława Moniuszki, C.K. Norwida, Ignacego Paderewskiego, 

Piaskowa, Piastowska, Marszałka Piłsudskiego, Józefa 

Poniatowskiego, Bolesława Prusa, Rycerska, Składowa, 

Sportowa, Warmińska, Zawiszy Czarnego, Stefana 

Żeromskiego. 

Szkoła Podstawowa nr 4  

w Ostródzie, wchodząca  

w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 4  

w Ostródzie 

tel. 89 646 79 32 

ul. Tadeusza Kościuszki 14  

 

 

ul. Tadeusza Kościuszki 22  

 

Do obwodu szkoły należą ulice: 

1 Dywizji, 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Władysława 

Jagiełły (do nr 53 i 26), Armii Krajowej, Batalionów 

Chłopskich, Stefana Batorego, Stefana Czarnieckiego nr 2-30  

i nr 1-39, Demokracji, Drwęcka nr 2-2a i nr 1-7, Bartosza 

Głowackiego, Grunwaldzka nr 1-20, Johanna Herdera, 

Insurekcji Kościuszkowskiej, Jana Pawła II, Kolejowa, 

Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Jana 

Kozietulskiego, Seweryna Pieniężnego nr 4-28D, nr 3-33, 

Pionierska, Przechodnia, Racławicka, Henryka Sienkiewicza, 

Marii Skłodowskiej-Curie, Szwoleżerów, Romualda Traugutta, 

Józefa Wybickiego, Kardynała Wyszyńskiego. 

Szkoła Podstawowa nr 5  

im. Janusza Korczaka  

w Ostródzie, wchodząca  

w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego  

w Ostródzie 

tel. 89 646 10 46 

ul. Plebiscytowa 50  

 

Do obwodu szkoły należą ulice:  

Adama Asnyka, Jana Bażyńskiego, Brzegowa, Generała 

Andersa, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Jana 

Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Kosynierska, Krótka, 

Lazurowa, Michała Lengowskiego, Leśna, Letnia, Łódzka, 

Zofii Nałkowskiej, Narożna, Feliksa Nowowiejskiego, 

Olsztyńska nr 34-36 i nr 55-77, Osiedlowa, Pana Tadeusza, 

Pauzeńska, Perska, Plebiscytowa, Mikołaja Reja, Jana 

Sembrzyckiego, Spokojna, Tęczowa, Marii Zientary-

Malewskiej. 

Szkoła Podstawowa nr 6  

im. Kornela 

Makuszyńskiego  

w Ostródzie 

tel. 89 646 69 11 

ul. Osiedle Młodych 8 

 

Do obwodu szkoły należą ulice:  

11 Listopada od skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły, 

Mieczysławy Ćwiklińskiej, Franciszkańska, Stefana Jaracza, 

św. Maksymiliana Marii Kolbego, Lubawska, Heleny 

Modrzejewskiej, Hanki Ordonówny, Osiedle Młodych, 

Ludwika Solskiego, Jadwigi Smosarskiej, Witkacego. 

 

I. ZGŁOSZENIA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z OKREŚLONYM OBWODEM 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym 
obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia, składanego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego „Nabór”, w terminie  1 – 20 marca 2023 r., dostępnego pod adresem 
internetowym: 

https://nabor.pcss.pl/ostroda 
 

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata  

i kandydata, składanego pod rygorem odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  

oświadczeń.   

Rodzice/prawni opiekunowie - po wypełnieniu zgłoszenia w systemie teleinformatycznym 

„Nabór”, podpisują je podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), dołączają do 

niego wymagane oświadczenie o miejscu zamieszkania i z poziomu konta w systemie „Nabór” 

przesyłają do szkoły podstawowej. 

 

 

 

 

 

 

https://nabor.pcss.pl/ostroda


II.  REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU 
DANEJ SZKOŁY, W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY KANDYDATÓW  
NIŻ  WOLNYCH MIEJSC W SZKOLE 

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, przyjmuje 
się na wolne miejsca jakimi dysponuje dana szkoła, na podstawie wniosku złożonego  
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Nabór”, w terminie  1 – 20 marca 2023 r., 
dostępnego pod adresem internetowym: 

 

https://nabor.pcss.pl/ostroda 
 

 

- wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, określonych w Uchwale Nr XXXI/220/2017 

Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i 

liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda 

 

Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie 

kolejności. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej przez rodzica szkoły 

podstawowej spoza obwodu, będzie miało (z urzędu) zapewnione miejsce w swojej szkole 

podstawowej, wynikającej z określonego obwodu – bez konieczności składania dodatkowego 

zgłoszenia. 

Rodzice/prawni opiekunowie - po wypełnieniu wniosku w systemie teleinformatycznym 

„Nabór”, podpisują go podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), dołączają  

do niego wymagane oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich 

kryteriów rekrutacyjnych i z poziomu konta w systemie „Nabór” przesyłają do szkoły 

podstawowej. 

 
Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych prowadzone jest w terminach określonych  

w harmonogramie rekrutacji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza 

Miasta Ostróda z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów,  na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Miejską Ostróda. 
 

 

 
  
 
Instrukcja -  Jak założyć konto i wypełnić wniosek w systemie „Nabór”? 

 

Instrukcja elektronicznego złożenia wniosku do przedszkola/szkoły podstawowej 

https://nabor.pcss.pl/ostroda
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https://bipostroda.warmia.mazury.pl/attachment/akty/10252/4ceea3889f7e21d42be587381cc2d01ca2f5830f.html
https://portal.vulcan.net.pl/jst/ostroda/file/1953.aspx
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