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Правила набору до I класів державних початкових шкіл 

на 2023/2024 навчальний рік 

 

Набір до І класів державних початкових шкіл  

розпочнеться 1 березня 2023 року о 12:00  

 

Набір онлайн відбуватиметься на сайті:  

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

До зазначеної дати система буде недоступна. 

 

Набір дітей з-за меж муніципалітету Гданська буде можливий тільки в разі 

вільних місць, з 21 серпня до 31 серпня 2023 року. Протягом цього періоду 

батьки дітей, які проживають за межами муніципалітету Гданська, подають 

заповнену заяву на набір до обраної початкової школи.   

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Обов'язкове навчання дитини починається на початку навчального  року в 

календарному році, в якому дитині виповнюється 7 років і триває до 

закінчення початкової школи, не довше, ніж до 18 років. Кожна дитина має 

гарантоване муніципалітетом Гданська місце в районній початковій школі, 

що гарантує близьку відстань і безпечну дорогу дитини від дому до школи.   

Використання місця в районній школі є правом батьків, але не їхнім 

обов'язком, тобто батьки можуть подати документи на вступ до школи за 

межами району, що на практиці означає підтвердження районної школи або 

участь у процедурі набору до школи за межами району. Якщо кандидат не 

буде відповідати вимогам школи за межами району, він буде прийнятий до 

районної школи. Система набору на Гданській освітній платформі 

автоматично призначить кандидата до районної школи. 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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До I класів на 2023/2024 навчальний рік приймаються: 

 -  7-річні діти  (2016 р. н.), охоплені обов'язковим навчанням 

- 6-річні діти (2017 р. н.) на вимогу одного з батьків, якщо дитина 

отримала дошкільну освіту в попередньому навчальному році в 

стосунку до того, в якому вона повинна почати навчання, або має 

висновок психологічно-педагогічного консультаційного центру про 

можливість початку навчання в початковій школі.  

Заява про зарахування шестирічної дитини до першого класу 

подається разом із реєстраційною заявою (районна школа) або 

заявою про набір (школа з-за меж району) з 1 березня до 15 березня 

2023 року до 16:00. 

 

Продовження навчання в першому класі в 2023/2024 навчальному році  

Дитина, якій вказав Президент (батьки отримали лист із зазначенням місця, 

відповідно до частини 6 статті 130 Закону «Про шкільну освіту»), як місце 

здійснення обов'язкової однорічної дошкільної підготовки у навчальному 

році 2022/2023 дошкільного класу в початковій школі, відмінній від школи, в 

районі якої проживає дитина, на вимогу батьків, допущений до першого 

класу цієї початкової  школи  без  проведення процедури  набору  (батьки не 

реєструються в електронній системі набору на Гданській Освітній Платформі). 

Заяву на продовження навчання в першому класі необхідно подати до школи, 

яку дитина наразі відвідує з 1 березня до 15 березня 2023 року до 16:00. 

 

Якщо натомість дитина з-за меж району даної державної початкової школи 

була допущена без вищевказаних вказівок, вона може бути допущена до I 

класу цієї початкової школи після процедури набору – пункт 2 статті 133 

Закону «Про шкільну освіту».   

 

ДОКУМЕНТИ І СПОСІБ ЇХ ПОДАННЯ 

1) Реєстраційна заява в районну школу 

Батьки/законні опікуни заповнюють заяву за допомогою сайту 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk друкують її, підписують та 

пересилають до районної школи.  Батьки можуть це зробити одним з 

наступних способів: 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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           - особисто занести заяву до районної школи або 

- кинути заяву (упаковану в підписаний конверт) у скриньку, 

розташовану у визначеному районною школою місці або 

-  відправити заяву через ePUAP до районної школи, якщо школа має 

електронну скриньку або 

- підписати заяву в системі Гданської Освітньої Платформи 

електронним підписом. 

 

2) Заява на набір у разі вибору школи з-за меж району 

Батьки/законні опікуни заповнюють заяву за допомогою сайту 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk друкують її, підписують та 

пересилають до школи першого вибору.  Батьки можуть це зробити одним з 

наступних способів: 

- особисто занести заяву до школи першого вибору або 

- кинути заяву на набір разом з додатками (упакованими в підписаний 

конверт) в скриньку, розташовану в місці, призначеному школою 

першого вибору або 

- надіслати заяву на набір через ePUAP до школи першого вибору, 

якщо школа має електронну скриньку або 

- підписати заяву на набір в системі Гданської Освітньої Платформи 

електронним підписом. 

3) Заява про зарахування шестирічної дитини до першого класу 

Заява про зарахування шестирічної дитини до першого класу повинна 

бути подана разом із реєстраційною заявою (районна школа) або заявою 

на набір (школа з-за меж району) відповідно до правил передачі 

документації, описаних вище. 

4) Заява на продовження навчання в першому класі 

Заява про продовження навчання в першому класі подається особисто в 

школі, де зараз навчається дитина. 

       Форми усіх заяв будуть доступні з 1 березня 2023 року: 

 

- на  сайті https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

- в кожній початковій школі. 

 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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Пропозиція початкових шкіл, розташованих у місті Гданськ (контактні дані, 

освітня пропозиція, опис закладу) буде доступна з 1 березня 2023 року з 12:00 

на сайті https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk. 

 

Перелік районів початкових шкіл, що діють з 1 вересня 2023 року, буде 

доступний на сайті www.gdansk.pl на вкладці «Освіта-Державні школи» з 1 

березня 2023 року та на сайті https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk у 

файлах для завантажування з 1 березня 2023 року. 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

● Вибір районних початкових шкіл та шкіл з-за меж району у 

встановлений строк:  

З 1 березня 2023 року з 12:00  

до 15 березня 2023 року до 16:00 

          через веб-сайт: 

             https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

● РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ В РАЙОННІЙ ШКОЛІ 

Батьки підтверджують готовність своєї дитини навчатися в районній 

школі за допомогою Гданської Освітньої Платформи на сайті 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk, роздруковують заяву, 

підписують її та подають до районної школи з 1 березня з 12:00 до 15 

березня 2023 року до 16:00,  відповідно до правил передачі документації, 

описаної вище. 

Заява містить довідку про місце проживання батьків кандидата та 

кандидата, яка подається під кримінальною відповідальністю за 

внесення неправдивих відомостей (відповідно до частин 2 і 3 статті 151 

Закону «Про шкільну освіту»).             

Батьки також прикріплюють до заяви довідку про необхідність спеціальної 

освіти, якщо вона є у дитини.   

Подання заявки до районної школи рівносильне зарахуванню дитини 

до школи.  На даний момент завершується процедура реєстрації 

дитини в районній школі. 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
http://www.gdansk.pl/
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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● УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРІ НАБОРУ ДО ШКОЛИ З-ЗА МЕЖ РАЙОНУ 

Кандидати, які проживають за межами району державної початкової 

школи, можуть бути  зараховані до першого  класу після  процедури  

набору, якщо в державній початковій школі є вільні місця. 

 

Крок 1. 

Реєстрація кандидата 

Набір онлайн здійснюється через сайт: 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

Крок 2. 

Заповнення заяви на набір для вступу кандидата до школи  

Батьки декларують вибір максимум 3 шкіл за межами району.  У рамках 

вибору школи немає обмежень щодо кількості обраних відділень, тобто 

можна обрати загальнодоступне, інтеграційне та спортивне відділення (якщо 

школа має такі відділення у своїй пропозиції). Слід встановити порядок вибору 

відділення та школи, починаючи з того, який вибір для нас найважливіший. 

Ця школа буде називатися школою першого вибору. 

Батьки заповнюють заяву  в  електронному вигляді, друкують і підписують, а 

потім подають її до школи першого вибору з 1 березня по 15 березня 2023 

року до 16:00, відповідно до описаних вище правил подачі документації. 

Незалежно від кількості обраних шкіл, батьки заповнюють заяву на  

вступ своєї дитини тільки до школи першого вибору, тобто яка є на 

першому місцію в списку пріоритетів.  

Батьки долучають до заяви документи, що підтверджують виконання 

критеріївю і рішення про необхідність спеціальної освіти, якщо вона є у 

дитини.  

Увага! Після подачі заяви на набір з 15 березня 2023 року з 16:00 батьки 

не зможуть увійти на свої профілі в електронній системі набору на 

Освітній Платформі Гданська, за винятком дат, в які оголошуються 

списки кваліфікованих і некваліфікованих кандидатів, тобто 27 березня 

2023 року   з 15:00 і зарахованих та незарахованих кандидатів, тобто 5 

квітня 2023 року з 15:00. 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk


                         Заступниця Президента Міста Гданська 

Моніка Хабіор 

6 

 

Набір проводиться приймальною комісією, яка призначається директором 

школи. 

У процедурі набору враховуються критерії разом з відповідною кількістю 

балів та документами, необхідними для їх підтвердження, визначених 

керівним органом у Постанові від 26 листопада 2020 року № XXX/783/20 

Гданської міської ради.  Ці критерії не поширюються на кандидатів із довідкою 

про необхідність спеціальної освіти, які претендують на прийом до 

інтеграційного відділення.  

 

Критерії набору до загальнодоступних відділень та загальнодоступних 

частин в інтеграційних відділеннях (зазначені в Постанові міської ради № 

ХХХ/783/20 від 26 листопада 2020 року): 

№ Критерій Документ, що підтверджує 

виконання критерію 

Кількість 

балів 

1. кандидат, який відвідує 

навчальний рік, що передує 

навчальному року, на який 

проводиться набір до 

дошкільного класу в 

початковій школі, до якої 

подається заявка 

Довідка одного з батьків 

кандидата про відвідування 

дитиною дошкільного відділу 

 

(довідка, що міститься в заяві 

на набір) 

256  

2.  кандидат, чиї брати і сестри в 

навчальному році, на який 

проводиться набір, будуть 

продовжувати навчання в 

тому ж закладі 

Довідка батьків про те, що брати і 

сестри кандидата продовжують 

навчання в тому ж закладі 

(довідка, що міститься в заявці 

на набір) 

128  

3. Інвалідність кандидата Рішення про необхідність 

спеціальної освіти, виданої у 

зв'язку з інвалідністю, довідкою 

про інвалідність або ступенем 

непрацездатності або  

еквівалентною довідкою в 

значенні положень Закону від 27 

серпня 1997 року про професійну 

і соціальну реабілітацію та 

працевлаштування інвалідів 

(Журнал законів від 2023 року, 

пункт 100) 

64  

4. Взяття кандидата під опіку Документ, що засвідчує 32  
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перебування дитини під опікою 

відповідно до Закону від 9.06.2011 

про підтримку сім'ї та систему 

опіки (Журнал законів від 2022 

року, пункти 447, 1700, 2140) 

 

5.  Багатодітність сім'ї кандидата 

(це означає, що сім'я виховує 

трьох і більше дітей) 

 

Довідка батьків про виховання 

кандидата у багатодітній сім'ї,  

(довідка, що міститься в заявці 

на набір) 

16  

 

6. 

Виховання кандидата в 

неповній сім'ї 

 (це означає виховання дитини 

одинокою, холостяком, вдовою, 

вдівцем, розлученою особою за 

остаточним рішенням суду, 

розлученою особою, якщо 

тільки така особа не виховує 

хоча б одну дитину разом зі 

своїм батьком) 

Остаточне рішення сімейного 

суду про розірвання шлюбу або 

роздільне проживання або 

свідоцтво про смерть, а також  

заяву про самотнє виховання  

дитини і невиховування дитини 

разом з одним із батьків,  

(довідка, що міститься в заявці 

на набір) 

 

8  

7. місце роботи одного з батьків 

кандидата знаходиться в 

районі початкової школи, до 

якої подається заява 

довідка з закладу роботи про 

працевлаштування, що містить 

місце роботи, або, у разі 

самозайнятості, поточний запис в 

реєстрі господарської діяльності. 

4  

 

 

Документи, що підтверджують виконання критеріїв 3, 4 і 6, можуть бути 

подані в оригіналі, нотаріально завіреній копії або у вигляді офіційно 

завіреної копії або витягу з документа.  

Голова приймальної комісії може вимагати документи, які підтверджують 

обставини, що містяться в заявах, у встановлений головою строк або може 

попросити Президента міста підтвердити ці обставини. 

У разі неподання документів, що підтверджують виконання критеріїв, і 

за відсутності підтвердження обставин, що містяться в заяві, 

приймальна комісія при розгляді заяви не враховує даний критерій. 

Крок 3.  

Перевірка списку кандидатів, які мають кваліфікацію до школи 
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27 березня 2023 року о 15:00 будуть оприлюднені результати процедури 

набору у вигляді списку кваліфікованих кандидатів та кандидатів, які не мають 

кваліфікації до даної школи. 

Батьки можуть перевірити результати двома способами: 

- в закладі першого вибору - список кваліфікованих і некваліфікованих 

кандидатів, 

- на сайті: 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

Крок 4.  

Підтвердження батьками вступу кандидата до школи 

Кандидат зі списку кваліфікованих кандидатів до даної школи буде 

зарахований до цієї школи, якщо батьки в період з 28 березня до 3 

квітня 2023 року до 16:00 підтвердять бажання вступу кандидата, 

шляхом подання до школи декларації про бажання навчання в школі 

(додаток 1 до заяви). Це необхідно для завершення процесу набору 

кандидатів.  

Підписану декларацію про бажання навчання батьки можуть подати до 

школи одним з наступних способів: 

1) доставивши особисто до школи, до якої кандидат отримав кваліфікацію 

або 

2) кинувши в скриньку, розташовану у визначеному школою місці або 

3) надіславши через ePUAP до школи, до якої кандидат отримав 

кваліфікацію, якщо школа має електронну скриньку або 

4) підписавши в системі Гданської Освітньої Платформи за допомогою 

електронного підпису. 

Відсутність підтвердження бажання з боку батьків означає, що дитина 

викреслюється зі списку кваліфікованих і втрачає місце в школі. 

Крок 5.  

Перевірка списку кандидатів, зарахованих до школи 

 5 квітня 2023 року о 15:00 приймальна комісія оприлюднює список 

зарахованих та незарахованих кандидатів до даної школи. У списках 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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зазначаються імена та прізвища кандидатів в алфавітному порядку та 

найменша кількість балів, що дозволила зарахувати. 

Батьки можуть перевірити результати двома способами: 

- у школі, до якої був кваліфікований кандидат, або 

- на сайті: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk . 

Крок 6. 

Процедура оскарження 

Протягом 3 днів з дня оприлюднення списку зарахованих та незарахованих 

кандидатів батьки кандидата можуть звернутися до приймальної комісії з 

проханням підготувати обґрунтування відмови кандидата у вступі до 

державної школи. Обґрунтування складається протягом 3 днів з дня подання 

заяви батьками кандидата. Обґрунтування повинно містити причини відмови 

в прийомі, в тому числі найменшу кількість балів, яка дає право на вступ, і 

кількість балів, які кандидат отримав при процедурі набору.  

Батьки кандидата можуть подати апеляцію до директора державної школи на 

рішення приймальної комісії протягом 3 днів з дня отримання обґрунтування. 

Директор державної школи розглядає апеляцію на рішення приймальної 

комісії протягом 3 днів з дня отримання апеляції. Рішення директора 

державної школи підлягає скарзі до адміністративного суду. 

Крок 7. 

Додаткова процедура 

Якщо після процедури набору в школі ще є вакансії, проводиться додаткова 

процедура.  

Додатковий набір на вільні місця до першого класу відбуватиметься поза 

електронною системою Гданської Освітньої Платформи. Заяву про 

прийом дитини необхідно подати до обраної школи в період з 15 травня до 19 

травня 2023 року відповідно до правил передачі документів, описаних вище. 

 

● НАБІР КАНДИДАТІВ ДО I КЛАСУ ДЕРЖАВНОЇ СПОРТИВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ, ДЕРЖАВНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, 

СПОРТИВНОГО ВІДДІЛУ В ДЕРЖАВНІЙ ЗАГАЛЬНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ, 

ВІДДІЛУ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ ЗАГАЛЬНІЙ ШКОЛІ 
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АБО КЛАСУ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ СПОРТИВНІЙ 

ШКОЛІ  

Список спортивних шкіл і відділів буде доступний на сайті https://naborsp-

kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk  з 1 березня 2023 року. 

 

● До першого класу державної спортивної початкової школи, державної 

початкової школи спортивної майстерності, спортивного відділу та 

відділу спортивної майстерності в державній початковій школі або 

спортивній школі приймають кандидатів, які повинні:  

a) мати фізичний стан, що дозволяє їм відвідувати школу або 

відділення, про що свідчить медична довідка, видана лікарем 

первинної медичної допомоги;  

 

b) мати письмову згоду батьків  на відвідування школи або відділу; 

 

c) отримали позитивні результати тестів на фізичну форму, за 

умов, встановлених польською спортивною асоціацією, 

компетентною для спорту, в якому проводиться спортивна 

підготовка в школі або відділі. 

 

 

У разі більшої кількості кандидатів, що відповідають вищезазначеним 

умовам, ніж кількість вільних місць у школі та відділі, результати тестів на 

фізичну форму враховуються на першому етапі процедури набору. 

 

● У разі однакових результатів, отриманих на першому етапі процедури 

набору, на другому етапі процедури набору спільно враховуються критерії, 

зазначені в частині 2 статті 131 Закону «Про шкільну освіту»: 

 

     1) багатодітність сім'ї кандидата,  

2) інвалідність кандидата,  

3) інвалідність одного з батьків кандидата,  

4) інвалідність обох батьків кандидата,  

5) інвалідність братів і сестер кандидата,  

6) виховання кандидата в неповній сім'ї,  

7) перебування кандидата під опікою. 

Ці критерії мають однакову цінність. 

 

Крок 1.  

Реєстрація кандидатів 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk%20od%207%20marca%202022
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk%20od%207%20marca%202022
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk%20od%207%20marca%202022
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-01-2016&qplikid=1#P1A6
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Онлайн набір кандидатів до вищезазначених шкіл та відділів відбувається 

через веб-сайт https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

Крок 2. 

Заповнення заявки на набір для вступу кандидата 

Батьки заповнюють заяву  в  електронному вигляді, друкують і підписують її, а 

потім подають до школи першого вибору з 1 березня до 15 березня 2023 

року до 16:00, відповідно до описаних вище правил подачі документації. 

Незалежно від кількості обраних шкіл, батьки подають заяву на прийом 

дитини тільки в школу першого вибору. 

 

 

Крок 3. 

Тест на фізичну форму 

 

Тести з фізичної підготовки проводяться для шкіл та спортивних  

відділів, відділів спортивної майстерності з 3 до 8 березня 2023 року з 

8:00 до 16:00. Необхідно ознайомитися з детальним розкладом 

проведення тесту з фізичної підготовки в обраній школі.  

Тільки ті кандидати, які мають стан, що дозволяє їм навчатися в школі або 

відділі, підтверджений медичною довідкою, виданою лікарем первинної 

медичної допомоги, яку треба показати в школі перед початком тесту на 

фізичну форму, приймаються на тест на фізичну форму. 

 

9 березня 2023 року о 15:00 приймальна комісія оприлюднює список 

кандидатів, які отримали позитивні результати тесту на фізичну форму. 

 

 

Крок 4.  

Перевірка списку кандидатів, які мають кваліфікацію до школи 

27 березня 2023 року о 15:00 будуть оприлюднені результати процедури 

набору у вигляді переліку кваліфікованих та некваліфікованих кандидатів до 

даної школи.  

Один з батьків може перевірити результати двома способами: 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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- в закладі першого вибору - список кваліфікованих і некваліфікованих 

кандидатів, або 

- на сайті: 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

Крок 5.  

Підтвердження батьками бажання вступу кандидата до школи 

Кандидат зі списку кваліфікованих до даної школи зараховується до цієї 

школи, якщо батьки з 28 березня до 3 квітня 2023 року до 16:00 

підтвердили бажання вступу кандидата, шляхом подання до школи 

декларації про бажання навчання в школі (додаток 1 до заяви). 

 

Підписану декларацію про бажання навчання батьки можуть подати до 

школи одним з наступних способів: 

1) доставивши особисто до школи, до якої кандидат отримав кваліфікацію 

або 

2) кинувши в скриньку, розташовану у визначеному школою місці або 

3) надіславши через ePUAP до школи, до якої кандидат отримав 

кваліфікацію, якщо школа має електронну скриньку або 

4) підписавши в системі Гданської Освітньої Платформи за допомогою 

електронного підпису. 

 

Крок 6.  

Перевірка списку кандидатів, зарахованих до школи 

5 квітня 2023 року о 15:00 приймальна комісія оприлюднює список 

зарахованих та незарахованих кандидатів. У списках зазначаються імена та 

прізвища кандидатів в алфавітному порядку та найменша кількість балів, що 

дозволила зарахувати. 

Один з батьків може перевірити результати двома способами: 

- у школі, до якої був кваліфікований кандидат, або 

- на сайті: 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

● НАБІР КАНДИДАТІВ З ДОВІДКОЮ ПРО ПОТРЕБУ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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Діти з довідкою про потребу в спеціальній освіті, виданій через інвалідність, 

можуть подати заяву на вступ до загальних шкіл, загальних шкіл з інтеграцією 

або спеціальними класами та до спеціальних шкіл. Громадські консультаційні 

психологічно-педагогічні центри допомагають у виборі правильного місця 

навчання, видаючи рішення про необхідність спеціальної освіти разом з 

діагнозом та інформацією про рекомендований тип закладу. 

Перелік шкіл, де планується створити інтеграційні класи, буде доступний на 

сайті https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk з 1 березня 2023 року. 

Правила прийому кандидатів з довідкою про необхідність спеціальної 

освіти (пункт 8 статті 130 Закону «Про шкільну освіту» від 14 грудня 2016 

року): 

1) до загальних класів: 

Кандидати з довідкою про потребу в спеціальній освіті, виданою у зв'язку з 

інвалідністю, які подають заяву про прийом до загального класу, беруть 

участь у наборі відповідно до загальних правил набору, прийнятих у 

порядку набору на 2023/2024 навчальний рік, описаних вище. 

2) до інтеграційних класів: 

Кандидати з довідкою про потребу в спеціальній освіті, виданій у 

зв'язку з інвалідністю, які звертаються за вступом до інтеграційного 

класу, не підлягають критеріям набору. Рішення про зарахування 

кандидата з довідкою про необхідність спеціальної освіти до 

інтеграційного класу приймається приймальною комісією, призначеною 

директором школи. Батьки не беруть участі в онлайн наборі на Гданській 

Освітній Платформі. 

Крок 1. 

Заповнення заяви на вступ кандидата 

Для зарахування кандидата з довідкою про необхідність спеціальної 

освіти до інтеграційного класу потрібно заповнити та підписати 

заяву про набір і разом із додатками подати до кожної з обраних 

шкіл, зазначених у заявці, з 1 березня до 15 березня 2023 року до 

16:00.  Заява повинна супроводжуватися копією довідки про потребу в 

спеціальній освіті, виданою у зв’язку з інвалідністю. Батьки можуть зробити 

це одним з наступних способів: 
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- особисто принести заяву про набір до кожної зі шкіл або 

- кинути заяву на набір разом з додатками (упакованими в підписаний 

конверт) в скриньку, розташовану в місці, призначеному кожною зі шкіл 

або 

 - надіслати через ePUAP до кожної школи, якщо вони мають електронну 

скриньку. 

 

Крок 2.  

Перевірка списку кандидатів, які мають кваліфікацію до школи 

27 березня 2023 року о 15:00 буде оприлюднено результати процедури 

набору у вигляді списку кваліфікованих кандидатів та кандидатів, які не 

мають кваліфікації до даної школи.  

Батьки можуть перевірити результати в школі/в школах, до яких кандидат 

подав документи - список кваліфікованих і некваліфікованих кандидатів. 

 

Крок 3.  

Підтвердження батьками бажання вступу кандидата до школи 

 

Кандидат зі списку кваліфікованих кандидатів до даної школи 

зараховується до цієї школи, якщо батьки підтверджують бажання 

вступу кандидата, шляхом подання в період з 28 березня до 3 квітня 

2023 року до 16:00 до школи декларації про бажання навчання в 

школі (додаток 1 до заяви).  

Підписану декларацію про бажання навчання батьки можуть подати до 

школи одним з наступних способів: 

1) доставивши особисто до школи, до якої кандидат отримав кваліфікацію 

або 

2) кинувши в скриньку, розташовану у визначеному школою місці або 

3) надіславши через ePUAP до школи, до якої кандидат отримав 

кваліфікацію, якщо школа має електронну скриньку. 

 

Крок 4.  

Перевірка списків зарахованих 

 5 квітня 2023 року о 15:00 приймальна комісія оприлюднює список 

зарахованих та незарахованих кандидатів. У списках зазначаються імена та 
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прізвища кандидатів в алфавітному порядку та найменша кількість балів, що 

дозволила зарахувати. 

3) до спеціальних шкіл/класів   

У разі подачі заяви на прийом дитини, яка проживає в місті Гданську 

до школи / спеціального класу в початковій школі, паперова заявка на 

прийом дитини разом з рішенням про необхідність спеціальної освіти 

повинна бути  подана безпосередньо директору школи (заявка 

доступна в школі) після попереднього запису по телефону в школі.  

Дитина не бере участі в процедурі набору. Рішення про прийом дитини 

приймається директором школи на підставі рекомендацій, що містяться в 

рішенні про необхідність спеціальної освіти і штату фахівців та 

спеціалізації закладу. 

Якщо дитина проживає за межами міста Гданська і в даному повіті 

немає відповідної школи/спеціального центру, заява на направлення 

дитини до школи разом з рішенням про необхідність спеціальної освіти 

повинна бути адресована компетентному старості відповідно до місця 

проживання дитини. Староста, компетентний за місцем проживання 

дитини, звертається до президента міста Гданська з проханням видати 

направлення до відповідної спеціальної школи. 

Заяву про направлення на спеціальну освіту можна завантажити на сайті: 

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-

spolecznego/procedury/Wydawanie-skierowania-do-ksztalcenia-specjalnego-w-

specjalnych-przedszkolach-szkolach-i-oddzialach-specjalnych-oraz-

osrodkach,a,44409 

 

Список спеціальних шкіл та класів 

 

     № Школа/установа Адреса Район Телефон 

1. 
Спеціальна початкова 

школа № 26 

80-882 Gdańsk 

ul. Karpia 1 
Śródmieście 58 301 24 48 

2. 
Спеціальна початкова 

школа № 28 

80-680 Gdańsk 

ul. Tęczowa 26 

Wyspa 

Sobieszewska 
58 344 59 17 

3. 
Спеціальна початкова 

школа № 37  

80-332 Gdańsk 

ul. Piastowska 35/37 
Przymorze Małe 58 558 31 13 



                         Заступниця Президента Міста Гданська 

Моніка Хабіор 

16 

 

4. 

Спеціальна початкова 

школа № 63 в Комплексі 

спеціальних шкіл № 1 

 

80-251 Gdańsk 

ul. Batorego 26 
Wrzeszcz Górny 58 341 23 63 

5. 

Спеціальна початкова 

школа № 78 у 

Спеціальному 

навчально-виховному 

центрі № 2 

 

80-544 Gdańsk 

ul. Góreckiego 16 
Nowy Port 58 343 03 21 

6. 

Спеціальний 

реабілітаційно-освітній 

центр для дітей та 

молоді з аутизмом  

 

80-365 Gdańsk 

ul. Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego 28 

Przymorze 

Wielkie 
58 553 40 32 

7. 

Початкова школа № 69 

ім. ген. Станіслава 

Сосабовського   

(спеціальні класи) 

80-869 Gdańsk 

ul. Zielony Trójkąt 1 

 

Młyniska 

 
58 343 05 02 

 

8. 
Початкова школа № 62 

(спеціальні класи) 

80-635 Gdańsk 

ul. Kępna 38 

 

Krakowiec – 

Górki Zachodnie 

 

58 307 31 23 

 

 

● ВІДТЕРМІНУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО НАВЧАННЯ 

Директор державної початкової школи в районі, в якому проживає дитина, на 

прохання батьків відкладає початок обов'язкового навчання дитини в даному 

навчальному році.  

Заява подається в календарному році, в якому дитині виповнюється 7 років. 

Заяву можна подати повторно в календарному році, в якому дитині 

виповнюється 8 років. Заява має бути подана не пізніше 31 серпня. 

Відтермінування поширюється на навчальний рік, в якому дитина повинна 

почати виконувати обов'язкове навчання. 

У разі дітей, які мають довідку про необхідність спеціальної освіти початок 

обов'язкового навчання може бути відкладений не довше, ніж до кінця 

навчального року в календарному році, в якому дитині виповнюється 9 років.  

Заява супроводжується висновком про необхідність відтермінування 

виконання обов'язкового навчання дитини у визначеному навчальному році, 

виданого громадським психологічно-педагогічним консультаційним центром 

або негромадським психологічно-педагогічним консультаційним центром, 
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створеним відповідно до статті 168 Закону «Про шкільну освіту», та найму 

працівників з кваліфікацією, визначеною для працівників державних 

психологічно-педагогічних консультаційних центрів та прийняттям рішення 

про необхідність спеціальної освіти. 

Дитина, якій відтерміновано початок обов'язкового навчання, продовжує 

дошкільну підготовку в дитячому садку, дошкільному класі в початковій школі 

або іншій формі дошкільної освіти, а дитина з довідкою про необхідність 

спеціальної освіти, що видається у зв'язку з інвалідністю, однією з яких є 

інтелектуальна інвалідність, також в реабілітаційно-освітньому центрі. 

Дитина, яка отримала відтермінування на 2023/2024 навчальний рік і 

повторює в одному і тому ж закладі однорічну дошкільну підготовку, не 

бере участі в наборі, батьки лише подають картку для продовження 

дошкільної освіти в період з 13 лютого до 28 лютого 2023 року до 10:00.   

Батьки дитини, яка ще не отримала відтермінування обов'язкового навчання 

до початку набору, підтверджують готовність дитини навчатися в районній 

школі або приймають рішення про участь у процедурі набору, відповідно до 

графіку набору. 

Батьків дитини, які намагаються або будуть намагатися відтермінувати 

обов'язкове навчання дитини, просять надати цю інформацію 

директору школи, яку відвідує дитина. 

 

● ГРАФІК НАБОРУ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ ПЕРШИХ КЛАСІВ 

ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ 

Терміни проведення процедури набору та додаткових процедур, в тому 

числі терміни подачі документів на 2023/2024 навчальний рік до 

перших класів державних початкових шкіл, якими керує муніципалітет 

Гданська, визначені Розпорядженням №4/23 Президента міста Гданська 

від 2 січня 2023 року. 

 

№ Вид діяльності в процедурі набору  Дата початку Дата завершення 

1. 

Подача заяви про зарахування до початкової 

школи разом з документами, що підтверджують, 

що кандидат відповідає умовам та критеріям, 

необхідним у процедурі набору.  

01.03.2023   

12:00 

15.03.2023 

16:00 
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2.  

Проведення тесту з фізичної підготовки для 

кандидатів, які подають заяву на вступ до 

першого класу державної спортивної 

початкової школи, державної початкової школи 

спортивної майстерності, спортивного відділу в 

державній початковій школі або в державній 

загальній початковій школі.   

03.03.2023 

8:00 

08.03.2023  

16:00 

3.  

Публічне оприлюднення приймальною 

комісією списку кандидатів, які отримали 

позитивні результати тесту на фізичну форму на 

умовах, встановлених польською спортивною 

асоціацією, компетентною для спорту, в якому 

спортивне навчання проводиться у відповідній 

школі або відділі.   

09.03.2022 

15:00  

4. 

Оприлюднення приймальною комісією переліку 

кваліфікованих та некваліфікованих кандидатів 

у процедурі набору.  

27.03.2023  

15:00 

5. 

Підтвердження батьками кандидата бажання 

вступу у вигляді письмової заяви в установі 

кваліфікації. 

28.03.2023 

8:00 

03.04.2023 

 16:00 

6. 

Оприлюднення приймальною комісією списку 

зарахованих кандидатів та кандидатів, не- 

зарахованих у процедурі набору.  

05.04.2023  

15:00 

№ Вид діяльності в додатковій процедурі Дата початку Дата завершення 

1. 

Подача заяви про вступ до початкової школи 

разом з документами, що підтверджують, що 

кандидат відповідає умовам та критеріям, 

необхідним у додатковій процедурі. 

15.05.2023   

9:00 

19.05.2023 

16:00  

2. 

Проведення тесту з фізичної підготовки для 

кандидатів, які подають заяву на вступ до 

першого класу державної спортивної 

початкової школи, державної початкової школи 

спортивної майстерності, спортивного відділу в 

державній початковій школі або в державній 

загальній початковій школі.   

16.05.2023 

8:00 

17.05.2023 

16:00 

3. 

Публічне оприлюднення приймальною 

комісією списку кандидатів, які отримали 

позитивні результати тесту на фізичну форму на 

умовах, встановлених польською спортивною 

асоціацією, компетентною для спорту, в якому 

18.05.2023 

15:00  
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спортивне навчання проводиться у відповідній 

школі або відділі.   

4. 

Оприлюднення приймальною комісією списку 

кваліфікованих та некваліфікованих кандидатів 

у додатковій процедурі. 

31.05.2023  

15:00 

5. 

Підтвердження батьками кандидата бажання 

вступу у вигляді письмової заяви в установі 

кваліфікації. 

01.06.2023  

8:00 

07.06.2023  

16:00 

6. 

Оприлюднення приймальною комісією списку 

зарахованих кандидатів та кандидатів, 

незарахованих у додатковій процедурі. 

09.06.2023  

15:00 

 

Правова основа:  

● Закон від 14 грудня 2016 року «Про шкільну освіту» (Журнал законів з 2021 

року, пункт 1082 зі змінами), 

 ● Рішення міської ради № ХХХ/783/20 від 26 листопада 2020 року про 

визначення критеріїв набору до перших класів державних початкових шкіл, 

якими керує муніципалітет Гданська, кількість балів за кожним з цих критеріїв 

та документи, необхідні для їх підтвердження,  

 ● Розпорядження № 4/23 Президента Гданська від 2 січня 2023 року про 

встановлення на 2023/2024 навчальний рік термінів процедури набору, 

додаткової процедури та термінів подачі документів до перших класів 

початкових шкіл, якими керує муніципалітет Гданська. 

 

 

 

                                                                                   Заступниця Президента Міста Гданська 

                                                                                                  Моніка Хабіор   
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