
Szanowni Rodzice/Opiekunowie 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie informuje, że w roku szkolnym 

2023/2024 dzieci urodzone w 2016 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej. 

W związku z tym, są Państwo zobowiązani do dokonania zapisu dziecka do szkoły. 

Z dniem 3 kwietnia 2023r. od godz. 15:00 rozpoczyna się rekrutacja  

do klas pierwszych w formie elektronicznej 

Rodzice/prawni opiekunowie za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem 

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają: 

 Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej od 1 września 2023 - w przypadku dziecka 

obwodowego wraz z ewentualnymi załącznikami 

 Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej od 1 września 2023 –  

w przypadku dziecka spoza obwodu wraz z załącznikami, dokumenty przekazujemy 

do szkoły wybranej jako pierwszej na liście preferowanych i biorą udział w rekrutacji 

otwartej. 

Prosimy, aby przed przystąpieniem do wypełniania zgłoszenia/wniosku zapoznać się  

z zamieszczonymi na stronie dokumentami, zaczynając od instrukcji postępowania. 

Zgłoszenie/wniosek wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany, podpisany przez oboje 

rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej 

do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00. 

Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie  

w godzinach od 7:30 - 9:00 oraz 14.00-15:20  

(wejście do budynku szkoły po schodkach, dawne gimnazjum, blok C) 

Elektronicznie zgłoszenie można przesłać do szkoły  tylko za pomocą platformy EPUAP. 

Bardzo prosimy o dostarczenie wraz ze zgłoszeniem/wnioskiem  

wszystkich niezbędnych załączników. 

Jeżeli Państwa dziecko będzie spełniać w/w obowiązek w innej szkole, poza obwodem, to 

należy ten fakt zgłosić w sekretariacie SP 18 telefonicznie pod nr 943436223  

w godz. od 9:00 do 14:00 lub pocztą elektroniczną: sekretariat@sp18koszalin.pl  

http://nabory.eduportal.koszalin.pl/
mailto:sekretariat@sp18koszalin.pl


W przypadku, gdy dziecko z obwodu SP 18 przebywa poza Polską, należy przesłać 

oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w innym kraju. 

 

WAŻNE DATY: 

Postępowanie rekrutacyjne: 

 19 maja 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

 do 24 maja 2023 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji 

kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego  

w szkole (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych spoza obwodu); 

 26 maja 2023 r. godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

Postępowanie uzupełniające: 

 do 5 czerwca 2023 r. od godz. 10:00 do 23 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 – 

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

 3 lipca 2023 r. godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

 do 6 lipca 2023 r. do godz. 15:00 -  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji 

kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w szkole (dotyczy 

kandydatów zakwalifikowanych spoza obwodu); 

 7 lipca 2023 r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

 

 



 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE 

OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ULICE: 

 

1. Adama Śnieżka 

2. Aleja ks. Kazimierza Bednarskiego 

3. Arki Bożka 

4. Bliska 

5. Boczna 

6. Bronisława Spasowskiego 

7. Bukowa 

8. Chełmska 

9. Daleka 

10. Darłowska 

11. Dobra 

12. Dr  Jerzego Kostenckiego 

13. Gajowa 

14. Gracjana Bojara-Fijałkowskiego 

15. Hugo Kołłataja 

16. Izydora Maćkowicza 

17. Jadwigi Jelec 

18. Jana Baczewskiego 

19. Jana Bauera 

20. Jana Pawła II- strona parzysta 

21. Jerzego Fittio 

22. Joachima Lelewela 

23. Józefa Chrząszczyńskiego 

24. Kędzierzyńska 

25. Kielecka 

26. Klaudiusza Górskiego 

27. Kolorowa 

28. Krakowska 

29. Księdza Bolesława Domańskiego 

30. Księdza Jerzego Popiełuszki 

31. Księdza Maksymiliana 

Grochowskiego 

32. Kujawska 

33. Lubuska 

34. Macierzy 

35. Maksymiliana Golisza 

36. Malownicza 

37. Małopolska 

38. Marii Magdaleny Gąszczak 

39. Mazowiecka 

40. Mazurska 

41. Michała Kajki 

42. Michała Żebrowskiego 

43. Młodości 

44. Podlaska 

45. Pomorska 

46. Prosta 

47. Radości 

48. Rodła 

49. Romana Sierocińskiego 

50. Ryszarda Siennickiego 

51. Seweryna Pieniężnego 

52. Stanisława Staszica 

53. Sudecka 

54. Śląska 

55. Śmiała 

56. Śniadeckich 

57. Tradycji 

58. Warmińska 

59. Wesoła 

60. Weteranów 

61. Wielkopolska 

62. Władysława Turowskiego 

63. Własna 

64. Wspólna 

  

 

 

 



 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.30 

Podanie o przyjęcie do świetlicy znajduje się w zakładce "Dla rodziców".  

Podanie do świetlicy rodzice/opiekunowie składają po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do 

szkoły, czyli po 26.05.2023 roku.  

 


