NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023
PROFIL ZAUFANY
Nie mam profilu zaufanego. Jak mogę go założyć? Informacja na temat profilu zaufanego znajduje
się na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
Czy podpisując wniosek mojego dziecka profilem zaufanym muszę również podpisać oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych? Tak, składając wniosek należy podpisać
oświadczenia i podłączyć skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie
kryteriów rekrutacyjnych i następnie podpisać wniosek profilem zaufanym.
Chcielibyśmy podpisać wniosek naszego dziecka profilem zaufanym, ale tylko mąż ma profil.
Co mamy zrobić? W takiej sytuacji należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego
tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w
rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku.

SYSTEM REKRUTACYJNY
Pod jakim adresem dostępny jest elektroniczny system rekrutacji? Elektroniczny system rekrutacji
do szkół podstawowych dostępny jest pod adresem: podstawowe.edukacja.warszawa.pl
Mam problem z zalogowaniem się na konto mojego dziecka, gdyż podałam błędny adres e-mail
oraz zgubiłam hasło do konta. Czy jest możliwość ponownego wygenerowania hasła? Nowe hasło
do konta dziecka może wygenerować dyrektor szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie
dziecka.
Zgubiłam hasło do konta mojego dziecka. Co mogę teraz zrobić? Nowe hasło do konta dziecka może
wygenerować dyrektor szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie dziecka. Rodzic może
również skorzystać z opcji dostępnej w panelu logowania. Po kliknięciu w zakładkę „Zapomniałem
hasła/login” – na adres mailowy, który został podany przy rejestracji wniosku, zostanie wysłane nowe
hasło.
Zgubiłam login do konta dziecka, co mam zrobić? Login do konta dziecka może sprawdzić dyrektor
szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie dziecka. Rodzic może również skorzystać z opcji
dostępnej w panelu logowania. Po kliknięciu w zakładkę „Zapomniałem hasła/login” – na adres
mailowy, który został podany przy rejestracji wniosku, zostanie wysłany ustawiony przez rodzica login
i nowe hasło.
Czy to prawda, że w tegorocznej rekrutacji rodzice będą się logować do konta dziecka poprzez
specjalny login? Do utworzenia konta będzie potrzebny pesel dziecka, na zakończenie wypełniania
wniosku rodzic ustawi sobie login i hasło dostępowe do systemu rekrutacyjnego. Następne logowanie
będzie już odbywać się za pomocą loginu i hasła ustawionego przez rodzica.
Czy dziecko, które mieszka, ale nie jest zameldowane w obwodzie szkoły ma status dziecka
obwodowego? Tak, ma status dziecka obwodowego. Do szkoły obwodowej przyjmowane są dzieci
zamieszkałe w obwodzie danej szkoły (nie muszą być zameldowane). Zamieszkanie dziecka rodzic
potwierdza składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.
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Jak wygląda rekrutacja dzieci obwodowych do klas pierwszych? Dzieci mieszkające w obwodzie
szkoły podstawowej, które ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole
- przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie
o miejscu zamieszkania dziecka i rodziców. Zgłoszenie można podpisać profilem zaufanym
lub wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

ZASADY REKRUTACJI
Czy dziecko dostaje się tylko do jednej szkoły, czy może dostać się do kilku i potem będzie można
wybrać jedną?
Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka mogą wskazać we wniosku kilka, kilkanaście lub więcej
placówek (nie ma ograniczenia), w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Dziecko
może zostać zakwalifikowane tylko do jednej placówki – system sprawdza możliwość przyjęcia
dziecka zgodnie z liczbą punktów za kryteria, wg kolejności placówek wskazanych przez rodziców.
Czy przy rekrutacji do klasy pierwszej obowiązuje kolejność zgłoszeń? Kolejność zgłoszeń nie ma
znaczenia. O przyjęciu do szkoły decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego.
Czy dziecko 6-letnie, które idzie do klasy pierwszej jest zwolnione z rocznego przygotowania
przedszkolnego? Dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w klasie pierwszej jeżeli korzystało
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 lub posiada opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dzieci 6-letnie,
które rozpoczynają naukę w klasie pierwszej zwolnione są z obowiązku realizacji rocznego
przygotowania przedszkolnego.

KRYTERIA REKRUTACYJNE
W dokumencie „kryteria rekrutacji” znalazłam informację, że musimy dołączyć potwierdzenie UPO
za złożony PIT. Czy to potwierdzenie ma dotyczyć UPO za PIT złożony za 2020 r. czy za 2021 r.? Czy
oboje (rodzice) muszą złożyć taki dokument? Aby potwierdzić kryterium dotyczące rozliczania
podatków w urzędzie skarbowym w Warszawie można złożyć kopię pierwszej strony zeznania
podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym złożone zostało zeznanie lub
urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Dokumenty potwierdzające mogą dotyczyć zeznania za rok
2020 lub 2021. Kryterium dotyczące rozliczania podatków w urzędzie skarbowym w Warszawie
wystarczy, jeżeli potwierdzi tyko jeden z rodziców.
Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dot. rozliczania
podatku dochodowego w Warszawie? Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokument
potwierdzający, że jeden
z rodziców rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy. Dokumentem
potwierdzającym może być:
o kopia spersonalizowanej karty miejskiej z wgranym e-hologramem,
o lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu
skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,
o lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
o lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym z zawieszoną działalnością gospodarczą wg
kryteriów rekrutacji jest uznawana za osobę pracującą? Osoba przebywająca na urlopie
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wychowawczym ma status osoby pracującej. W przypadku zawieszenia działalności z powodu urlopu
wychowawczego, jako dokument potwierdzający spełnianie tego kryterium należy przedstawić
zaświadczenie z ZUS o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu w związku ze sprawowaniem
opieki nad dzieckiem. Proszę pamiętać, że kryterium zatrudnienia dotyczy obojga rodziców, tak więc,
aby z niego skorzystać należy przedstawić dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy przez
oboje rodziców. Zasada ta nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego dziecko.
Kto ma wystawić mi zaświadczenie o pracy na umowę zlecenie lub o dzieło? Wskazane jest złożenie
zaświadczenia od osoby/firmy, z którą taka umowa została zawarta. Jeśli nie jest to możliwe, należy
uzgodnić z przewodniczącym komisji rekrutacyjnej w szkole możliwość innego udokumentowania
tego kryterium.
Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dot. zatrudnienia?
Należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu. Proszę pamiętać, że kryterium to
dotyczy obojga rodziców, tak więc aby z niego skorzystać należy przedstawić dokumenty
potwierdzające wykonywanie pracy przez oboje rodziców. Zasada ta nie dotyczy rodzica samotnie
wychowującego dziecko. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – należy złożyć
wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
informację z Krajowego Rejestru Sądowego.
Czy zaświadczenie o zatrudnieniu będzie można załączyć w systemie przy wypełnianiu wniosku?
Dokumenty potwierdzające kryteria trzeba złożyć lub przesłać w systemie razem z wnioskiem
o przyjęcie dziecka. W sytuacji braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja
rekrutacyjna nie uzna kryterium, które nie zostało udokumentowane.
Jaki dokument muszę przedstawić, aby udokumentować spełnianie kryterium dot. samotnego
wychowywania dziecka? Nie zawarłam związku małżeńskiego z ojcem dziecka i ojciec dziecka nie
bierze udziału w jego wychowaniu. W tym przypadku dokumentem potwierdzającym spełnianie tego
kryterium jest oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Należy pamiętać, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może wystąpić do burmistrza
dzielnicy z wnioskiem o potwierdzenie złożonego oświadczenia.
Jakim dokumentem i kto potwierdza uczęszczanie rodzeństwa kandydata do: żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego lub szkoły podstawowej? Dyrektor placówki wydaje zaświadczenie potwierdzające
uczęszczanie rodzeństwa kandydata odpowiednio do: żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły
podstawowej
Wniosłam sprawę o rozwód. Czy na potwierdzenie spełniania kryterium samotnego
wychowywania dziecka wystarczy przedstawić kopię wniosku złożonego do sądu o rozpoczęcie
procedury rozwodowej? W przypadku tego kryterium należy przedstawić kopię prawomocnego
wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację. Kopia wniosku złożonego do sądu nie
potwierdza kryterium samotnego wychowywania dziecka. Zgodnie z prawem osobą samotnie
wychowującą dziecko jest m.in. rodzic rozwiedziony, który nie wychowuje dziecka wspólnie z jego
drugim rodzicem.

DRUK OŚWIADCZENIA
Gdzie jest dostępny druk oświadczenia? Wzór oświadczenia dostępny jest w systemie rekrutacyjnym
w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”. Należy pamiętać, że przewodniczący komisji może żądać
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dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do burmistrza
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności.

REKRUTACJA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Z UWAGI
NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Czy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składam tylko w szkole, którą wskazaliśmy
na pierwszym miejscu listy preferencji, czy we wszystkich placówkach? Kopię orzeczenia,
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata należy złożyć we wszystkich
szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłączyć w systemie - w przypadku
podpisywania wniosku profilem zaufanym.
Jak wygląda rekrutacja dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół,
w których są oddziały integracyjne i ogólnodostępne? Szkoły podstawowe z oddziałami
integracyjnymi organizują oddziały integracyjne i/lub oddziały ogólnodostępne. Rodzice dziecka
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu, mogą
ubiegać się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego i/lub integracyjnego. W przypadku
oddziału ogólnodostępnego - rekrutacja prowadzona jest zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi
(dziecko z orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności może wówczas skorzystać z kryterium
niepełnosprawności kandydata). W przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału integracyjnego
dziecko nie ma naliczanych punktów za kryteria.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Kiedy przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca? Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest
w placówkach, które po zakończeniu rekrutacji podstawowej posiadają wolne miejsca. Terminy
rekrutacji uzupełniającej określone są w harmonogramie rekrutacji.
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