
Czy wszystkie dzieci sześcioletnie muszą mieć orzeczenie z poradni, żeby dostać się do kl. 1?  

NIE. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w 

szkole podstawowej może rozpocząć dziecko sześcioletnie jeżeli korzystało w poprzednim roku z wychowania 

przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną (publiczną).   

Czy dzieci pięcioletnie (2012 rok urodzenia) mające opinię z poradni mogą być zapisane do kl. 1?  

Nie. Ten zapis został usunięty z przepisów.  

Jak mogę sprawdzić obwód mojego dziecka?  

pod linkiem: https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-

parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Pliki+do+pobrania%2C+instrukcja  

Czy dzieci siedmioletnie muszą być zarejestrowane przez Elektroniczny System Ewidencji Podań i 

przechodzić cały proces rekrutacji do klasy 1?  

NIE. Tylko dzieci siedmioletnie kandydujące do kl. 1, ale spoza obwodu (zameldowane zamieszkałe poza 

obwodem naszej szkoły) muszą wypełnić druk „Wniosek” oraz „Potwierdzenie woli”, pozostali w 

Elektronicznym Systemie Ewidencji podań wypełniają ”Zgłoszenie” do kl. 1 , drukują, podpisują i przynoszą 

do szkoły obwodowej – dla nich tu kończy się rekrutacja.  

Jakie będą obowiązywały podręczniki w klasach pierwszych? 

 Zgodnie z art. 22ab ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.) wyboru podręczników 

dokonują nauczycie. Następnie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców, dyrektor 

ustala zestaw podręczników  lub materiałów edukacyjnych.  

Czy są przewidziane zajęcia językowe dla dzieci i po ile godzin? 

 Tak, po 2 godziny od klasy 1, po 1 godzinie (dla dziecka 30 minut) w oddziałach przedszkolnych. 

Czy zajęcia typu umuzykalnienie, j. angielski będzie prowadził specjalista mający do tego dodatkowe 

kwalifikacje? 

Wszystkie zajęcia w Szkole są prowadzone przez nauczycieli, którzy mają odpowiednie kwalifikacje.   

 Czy dzieci z oddziałów zerowych są objęte zajęciami logopedycznymi? 

Tak, w zależności od potrzeb (te które posiadają opinię lub nauczyciel zdiagnozuje taką potrzebę). 

Czy w ramach świetlicy są zajęcia dodatkowe? 

 Tak, oferta świetlicy jest na stronie internetowej Szkoły. 

Czy w oddziałach zerowych będzie zmianowość? 

 Może się uda, że w 2017/2018 nie będzie. 
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Czy dzieci, które będą przyjęte do zerówki spoza obwodu będą potem z "automatu" przyjęte do kl. I? 

Tak. 

Czy szkoła prowadzi dziennik elektroniczny? 

 Tak. 

Czy oddziały klas pierwszych będą mieszane (z dzieci 6 i 7 letnich) ? 

Jeśli liczba dzieci 6 –letnich da możliwość utworzenia oddzielnego oddziału to nie. Jeśli liczba dzieci 6-

letnich będzie mniejsza niż 15 to oddział będzie mieszany.  

 Czy wychowawca z zerówki będzie prowadził swój oddział również w klasach I - III?  

 Nie ma takiej gwarancji. 

Czy obecne zerówki będą miały tych samych wychowawców w klasach I? 

Obecnie nie ma takiej możliwości. 

Jeśli dziecko przyjdzie do klasy I to do której klasy będzie uczyło się w tym budynku? 

 Nie ma teraz możliwości, żeby odpowiedzieć na to pytanie. 

W jakich godzinach wydawane są posiłki? 

 Aktualnie obiady są wydawane w godzinach: 12:15 – 12:35 oraz 13:20 – 13:40. Mogą być przesuniecie 

dotyczące kilku minut. W bieżącym roku szkolnym śniadania wydawane są o godz. 8.30, obiady w godz. 

11.50-14.00, podwieczorki dzieci otrzymują podczas obiadu (są to, np. owoce, serki, jogurty, itp.). 

Czy zerówki jedzą posiłki ze swoimi wychowawcami? 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych jedzą obiady pod opieką wychowawczyń lub wychowawczyń świetlicy. 

 Czy problemy zdrowotne są uwzględniane w menu? 

Tak. 

Czy w rekrutacji uwzględniany jest adres zamieszkania czy zameldowania dziecka? 

Zamieszkania.  

Czy w ramach świetlicy są zajęcia dodatkowe? 

Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. W bieżącym 

roku szkolnym są to, np. zajęcia plastyczne, origami, haftu krzyżykowego, teatralne, gra w szachy, zajęcia 

ruchowe. Rodzice nie muszą dokonywać zapisów dzieci na te zajęcia, uczniowie uczestniczą w nich na 

zasadzie dobrowolności.   



Czy świetlica jest dostępna dla oddziałów zerowych? 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych maja zapewniona opiekę w godzinach: 7.00 – 17.30 przez nauczycieli 

posiadające kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego. 

Czy w świetlicy rodzice muszą wypełniać deklarację, że dzieci mają odrabiać lekcje? 

Nie. Prosimy jednak o informację, jeśli nie chcą Państwo, aby dziecko odrabiało lekcje w świetlicy.    

Czy zapisując dziecko do świetlicy trzeba deklarować w jakich godzinach dziecko będzie tam 

przebywało? 

Nie. 

Czy jest szansa żeby dzieci miały zajęcia świetlicowe w salach lekcyjnych? 

Organizacja pracy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zostanie ustalona przed rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego.  

  


