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PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378, 
z 2021 r. poz. 4)

Art. 35  ust. 2:

„Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat […].”   7-latek do kl. I

Art. 36  ust. 1 i 2 :
„1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 6 lat.”   6-latek do  kl. I
„2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w 
którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną […].” 



TERMINY, OBWODY 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:
-Zarządzenie Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021 r. 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego […] do klas I publicznych szkół podstawowych – 

      Załącznik Nr 
2 

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: 
- Uchwała nr IV/89/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów 
od  1 września 2019 roku

oraz

- Uchwała nr XIV/476/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2020 r. 
wprowadzająca zmiany do ww. uchwały      



Tak wygląda „Zgłoszenie do szkoły podstawowej 
obwodowej”:



DOKUMENTY:

UWAGA: 
do „Zgłoszenia” dołącza się

 oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

  

Oświadczenie  generuje się automatycznie po wypełnieniu „Zgłoszenia” 

Po wydrukowaniu podpisane przez rodzica zostaje dołączone do „Zgłoszenia”   

Podstawa prawna : 

Art. 151 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. 2020, poz. 910 ze zm.

   



Tak wygląda „Oświadczenie”

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata

Oświadczam, że moje dziecko:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                       imię i nazwisko dziecka

 

zamieszkuje wraz ze mną pod wskazanym niżej adresem:

 

ulica …………………………………………………………………………….. nr domu ……………………... nr lokalu …………

 

miejscowość ………………………………………………………….. kod pocztowy ………………………………………………

 

            Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

………………………………………………………………………                                        ..…………………………………………………………………

   imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej                                              imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910  ze zm.) 
do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.



DOKUMENTY:

                 „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej ” (innej niż obwodowa) 
                                                                                           oraz                                                                                                                                                                                      

            „Załącznik  do wniosku – informacja o spełnianiu kryteriów”
Prawo: Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do klasy I w przypadku, gdy 
szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów określonych przez organ 
prowadzący 
Jeśli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły innej niż obwodowa, wypełnia "Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 
podstawowej" i dziecko bierze udział w rekrutacji na wolne miejsca w szkole . 
Rodzic może wskazać we "Wniosku …" maksymalnie 3 szkoły podstawowe oraz różne typy oddziałów w tych szkołach 
(sportowe, ogólnodostępne, integracyjne), ustawiając je w preferowanej kolejności, tzn. od oddziału (szkoły) 
najbardziej preferowanego do oddziału najmniej preferowanego.  Przykład:

Dodatkowo we "Wniosku ..." rodzic wskazuje szkołę obwodową, ponieważ jeśli dziecko nie dostanie się do wybranych 
szkół , system przypisze dziecko do szkoły obwodowej. 
"Wniosek ..." oraz „Załącznik …” (kryteria) po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszej 
preferencji (tzn. wpisanej w pierwszym wierszu).

1. SP nr 45 oddział integracyjny

2. SP nr 35 gimnastyka artystyczna

3. SP nr 45 oddział ogólnodostępny

4. SP 33 w ZSS gimnastyka artystyczna

5. SP 33 w ZSS tenis stołowy

6. SP nr 35 oddział ogólnodostępny

7.

8.

9.



Tak wygląda „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej”:



Tak wygląda „Załącznik do wniosku – informacje o spełnianiu kryteriów”:



01.03. – 19.03.2021 r.      – składanie „Zgłoszeń  …” (uczeń obwodowy)/   „Wniosków …”  (uczeń spoza obwodu)  
         o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej  

29.03. – 09.04.2021r.      – weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wszystkich Zgłoszeń i Wniosków oraz        
                                                     dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

01.03. – 19.03.2021r.  –  składanie „Zgłoszeń  …” (uczeń obwodowy)/   „Wniosków …”  (uczeń spoza        
                                                    obwodu)  o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 

 
16.04.2021r. , godz. 15.00    – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

        i niezakwalifikowanych

19. – 21.04.2021r., do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w  formie pisemnego  
                                                                    oświadczenia

23.04.2021r. , godz. 15.00  –    ogłoszenie wyników rekrutacji, podanie do publicznej wiadomości listy   
                                           kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych  do klas I szkół podstawowych  

                                                             

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I 



Wydział Oświaty
Urząd Miasta Szczecin
2021

www.szczecin.e
u


