PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE REKRUTACJI 2021/2022

LOKALIZACJA BAJKOWA 17/21
SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY SPORTOWE
1. Proszę o informację na temat rekrutacji do klasy 1 sportowej na ul.
Bajkowej. Jakie są wymagania? Jeśli jest możliwość proszę również o
informację dotyczącą rekrutacji do klasy 4 sportowej. Mam dwóch synów
- roczniki 2011 i 2014, obaj sportowcy
2. W jaki sposób wyglądała będzie rekrutacja do klas sportowych w tym
roku?
Informacje dotyczące rekrutacji do klas sportowych znajdują się na stronie
szkoły w zakładce Rekrutacja do klas sportowych 2021/22
http://bajkowa.edu.pl/rekrutacja-do-klas-sportowych,192,pl
3. Czy można złożyć wniosek o przyjęcie do klasy sportowej oraz
ogólnodostępnej
TAK
4. Jakie wymogi formalne musi spełnić zaświadczenie lekarskie wydane dla
kandydata do klasy sportowej (termin wydania, specjalny druk?)
Orzeczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
1. Czy w roku szkolnym 2021/2022 będą Państwo uruchamiać zerówkę w
szkole przy ul. Bajkowej 17/21
TAK
2. Proszę o informację jak będzie wyglądała organizacja dnia klas 0. Czy
będzie to wyglądać bardziej jak w przedszkolu, że dzieci przebywają cały
dzień w swojej grupie z wychowawcą i w trakcie mają zajęcia

edukacyjne? Czy może będzie zerówka zorganizowana bardziej jak
szkoła: kilka godzin zajęć z wychowawcą i reszta dnia na świetlicy?
Zgodnie z zasadami funkcjonowania oddziałów przedszkolnych do tych grup
dedykowanych jest dwóch nauczycieli (w pracy zmianowej).

LOKALIZACJA CYKLAMENÓW 28
SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Jakie dokumenty należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do
szkoły?
Kryteria naboru oraz dokumenty jakie należy złożyć, a także cały
harmonogram rekrutacji znajdzie Pani/Pan na stronie Serwis Biura Edukacji
m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)
2. Przeprowadzamy się w rejon lokalizacji szkoły na Cyklamenów około
lutego/marca 2022. Chcielibyśmy, aby dziecko poszło już do docelowej
szkoły zaczynając swoją przygodę ze szkołą. Aktualnie mieszkamy w
innej dzielnicy. W jaki sposób uzupełnić wniosek w systemie? Czy
możemy opierając się na podpisanej już umowie notarialnej zakupu
nieruchomości wpisać przyszłe miejsce zamieszkania? Czy wpisać
aktualne miejsce poza rejonem, jest jakieś pole komentarza? Bardzo
zależy nam na tym, żeby nie zmieniać dziecku szkoły w 1 klasie.
Jeśli zmiana adresu nastąpi w trakcie trwania roku szkolnego
2021/22 wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka w systemie
rekrutacyjnym, należy podać nowy adres
zamieszkania ( kompletny adres: ulica, numer domu/mieszkania). Na
potwierdzenie adresu podpisujecie Państwo oświadczenie pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a ponadto
komisja rekrutacyjna zażąda do wglądu dokumentów potwierdzających nowy
adres zamieszkania (np. akt notarialny, umowa deweloperska).

3. Czy szkoła na Cyklamenów będzie od września osobną szkołą?
Rekrutacja będzie jeszcze poprzez szkołę 204 w systemie?

Szkoła Podstawowa nr 204 z lokalizacją przy ul. Cyklamenów 28 od
września 2021 roku będzie odrębną placówką. Czekamy na Uchwałę Rady
Miasta.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
1. Właśnie się przeprowadziliśmy i chciałabym zapisać syna do grupy 5
latków od września 2021r. Czy jest taka możliwość? Czy w tej sytuacji
mogę założyć podanie o przeniesienie w tracie tego roku szkolnego, czy
też muszę czekać do września? Czy mają Państwo wolne miejsce tej
grupie wiekowej?
W obecnym roku szkolnym nie ma miejsc. Należy złożyć podanie w
rekrutacji 2021/22
2. Czy do przedszkola obowiązuje rejonizacja?
NIE
3. Czy można przenieść dziecko do przedszkola na Cyklamenów jeśli
dziecko uczęszcza do innego przedszkola – także samorządowego.
NIE, TYLKO NA WOLNE MIEJSCA
4. Rodzice, którym adres blisko naszej szkoły zmieni się dopiero np. jesienią
2021 – jak mają brać udział w rekrutacji? Obecnie zamieszkują np. na
Mokotowie.
TYLKO POPRZEZ ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI
5. Czy dokumenty złożone w systemie, a później dostarczone do
szkoły/przedszkola pierwszego wyboru muszą być podpisane przez oboje
rodziców?
TAK
6. Kto decyduje o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka do
szkoły/przedszkola?
SYSTEM ELEKTRONICZNY
7. Jeżeli moje dziecko uczęszcza obecnie do oddziału „0” w przedszkolu na
Cyklamenów, a szkoła jest nasza szkołą rejonową, czy wystarczy
potwierdzenie woli kontynuacji w klasie I czy muszę brać udział w
rekrutacji elektronicznej na początku marca 2021 do klasy I?
TAK, WYSTARCZY
8.

Dzień dobry, chcę zapisać córkę do zerówki przedszkolnej w przedszkolu
na ul. Cyklamenów 28. Córka obecnie uczęszcza do innego przedszkola.
Jakie są szanse na przyjęcie do tej placówki i jak wygląda procedura
przepisania dziecka? W marcu będziemy również zapisywać syna do

pierwszej klasy w szkole przy ul. Cyklamenów. Szkoła i przedszkole nie
są rejonem.
Na nowy rok szkolny mamy (na dzień dzisiejszy) 4 miejsca w
przedszkolu w oddziale sześciolatków. Do klasy I nabór będzie do dwóch
oddziałów. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu
szkoły.
Harmonogram zapisu dziecka do przedszkola i klasy I wraz z kryteriami
naboru i dokumentami, jakie należy dostarczyć znajdzie Pani na
stronie Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

