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Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

• uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 

2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, 

• uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, 

liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia  
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Podstawa prawna 

• Kryteria określone w art.131 ust.2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 Prawo oświatowe tzw. kryteria 

ustawowe 

• Kryteria określone w uchwale XLI/1061/2017 

Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 tzw. 

kryteria samorządowe 
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Szkolna Komisja Rekrutacyjna  

• W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału  

przedszkolnego Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej 

przewodniczącego. 

•  Skład komisji rekrutacyjnej: 

  Ewa Kozłowska (wicedyrektor) – przewodnicząca 

 Ilona Serewiś(nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej) 

 Jadwiga Szymańska (pedagog) 
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Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

•  W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas 

pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej 

przewodniczącego. 

•  Skład komisji rekrutacyjnej: 

  Ewa Kozłowska (wicedyrektor) – przewodnicząca 

 Małgorzata Tkaczuk- (nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej) 

 Monika Kot (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej) 
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Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

•  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego  

i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata. 
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Zasady rekrutacji do oddziału  

przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej nr 65 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału 
przedszkolnego biorą udział: 

• dzieci 6letnie (urodzone w roku 2014) – objęte 

obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

• dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 
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Zasady rekrutacji do oddziału  

przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej nr 65 

• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone 

jest z wykorzystaniem systemu 

informatycznego w terminach określonych 

w harmonogramie 

• Data złożenia wniosku nie ma wpływu na 

kolejność przyjęć dzieci. 
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Zasady rekrutacji do oddziału  

przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej nr 65 

• Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka, 

drukują składają podpisy (obydwoje) i składają w 

szkole/przedszkolu pierwszego wyboru. 

• Do wniosku należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryteriów. 

• W przypadku braku potwierdzenia okoliczności 

zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna 

nie uwzględnia kryterium. 
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         Kryteria rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego 

L.p

. 

Kryteria Liczba punktów 

Kryteria ustawowe –  

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

7.   

Wielodzietność rodziny kandydata 

Niepełnosprawność kandydata 

Niepełnosprawność jednego z rodziców 

Niepełnosprawność obojga rodziców 

Niepełnosprawność rodzeństwa 

Samotne wychowywanie kandydata w 

rodzinie 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Zgodnie z art. 131 ust. 3  

ustawy Prawo oświatowe 

kryteria ustawowe mają 

jednakową wartość.  

  

Na potrzeby rekrutacji 

elektronicznej każdemu  

z tych kryteriów nadano 

wartość 260 pkt.  
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      Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów ustawowych 

• Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)  

• Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

• Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1111 ze zm.). 
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        Kryteria rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego 

Kryteria samorządowe -  

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
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1. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz 

dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym 

obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie 

do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej położonej w odległości do 3 

km od miejsca zamieszkania 

130 

2. Dziecko z rodziny objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  

64 



        Kryteria rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego 

3. 

  

Dziecko, którego oboje rodzice pracują,. Kryterium stosuje się 

również do rodzica samotnie wychowującego dziecko  

32 

4. Dziecko, którego rodzic albo rodzice mieszkają w m.st. 

Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy  

24 

5. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub 

kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej 

wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  

8 

6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka przelicznik znajduje się na 

stronie internetowej Biura Edukacji. 

  

  

13 



       Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów samorządowych 

1) Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub 

szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie. 

2) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia. 

3) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny 

wsparciem asystenta; 

4) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu 

pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

5) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym. 

6) Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego. 
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       Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów samorządowych 

7) Kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej np. karty miejskiej 

(WKM) lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym 

uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) 

uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką 

lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu 

skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,  

• lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe 

poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). 

8) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie 

oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu 

na osobę w rodzinie kandydata.  
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       Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów samorządowych 

9) Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:  

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub 

szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o 

przyjęcie potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na 

pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.  
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Harmonogram rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego 

• Zapisy w systemie 3 marca godz.13.00-19 marca godz.20.00 

• Złożenie wniosku w szkole/przedszkolu pierwszego wyboru do 20 

marca godz. 16.00 

• Podanie do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 23 kwietnia godz. 13.00 

• Potwierdzenie woli zapisu w systemie lub pisemne potwierdzenie w 

sekretariacie szkoły 23 kwietnia – 29 kwietnia godz. 15.00 

• Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych – 4 maja godz. 13.00 
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       Procedura odwoławcza w rekrutacji do 

oddziału przedszkolnego  

• W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych rodzic może wystąpić  

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia.  

• W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do 

dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

• Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego 
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Zasady rekrutacji do klas I  

w Szkole Podstawowej nr 65 

 

 W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział: 

• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem 

szkolnym, 

• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, 

jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego  

w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę  

w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
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Zasady rekrutacji do klas I  

w Szkole Podstawowej nr 65 

 

• Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu, 

na podstawie zgłoszenia rodziców . Do zgłoszenia dołącza się 

oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydat. 

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

• Kandydaci spoza obwodu mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły 

na wniosek rodziców, biorąc udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 
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Zasady rekrutacji do klas I  

w Szkole Podstawowej nr 65 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest 

prawem rodzica, ale nie jest jego obowiązkiem tzn. 

dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole 

obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może 

starać się o przyjęcie do innej szkoły. 

Umieszczenie na liście preferencji  

(na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej  

oznacza, że dziecko ma zapewnione miejsce w tej szkole 

w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej 

szkoły. 
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Zasady rekrutacji do klas I  

w Szkole Podstawowej nr 65 

W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja do Szkoły 

Podstawowej nr 65 odbywać się będzie z wykorzystaniem 

systemu informatycznego, w terminach określonych  

w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Biuro Edukacji 

m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl 

 

• Planuje się  utworzenie w szkole trzech klas pierwszych: 

 I a  -  klasa ogólnodostępna 

 I b  - klasa ogólnodostępna 

 I c  - klasa ogólnodostępna 
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Włączenie się rodziców w elektroniczne postępowanie 

rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia 

zapisów, a datą ich zakończenia.   

Rozpoczęcie rekrutacji  3 marca,  

zakończenie  19 marca 2020r. godz. 20.00  

Jednak: 

• data i godzina wprowadzenia danych dziecka  

do systemu informatycznego, 

• data i godzina wydrukowania wniosku, 

• data i godzina złożenia wniosku w szkole, 

• data i godzina zatwierdzenia wniosku 

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie 

dziecka do szkoły. 
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Rodzice/prawni opiekunowie: 

• wypełniają w systemie informatycznym 

wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły 

3 marca – 19 marca (do godz. 20.00), 

• drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu 

przez oboje rodziców/prawnych opiekunów, składają 

go w dniach 3 marca - 20 marca (do godziny 16.00)  

w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.  
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Ogłoszenie  

wyników rekrutacji 

• Opublikowanie list dzieci/kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi  

23 kwietnia  2020r. o godz.13.00.  
Rodzice sprawdzają w systemie lub w szkole pierwszego 

wyboru, czy dziecko zakwalifikowało się do przyjęcia. 

• Od 23 kwietnia  (od godz.13.00) do 29 kwietnia (do 

godz.16.00), jeżeli dziecko zakwalifikowało się do 

przyjęcia, rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają 

wolę zapisu do szkoły, składając pisemne 

potwierdzenie woli zapisu w Szkole 

Podstawowej nr 65. ( w szkole pierwszego wyboru) 
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Ogłoszenie wyników 

rekrutacji 

 

 

 

• 4 maja 2020r. o godzinie 13.00 
zostanie opublikowana lista dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych  

do Szkoły Podstawowej nr 65. 
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Procedura odwoławcza – 26 dni 

 

•  W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić  

do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

• W terminie 5 dni od daty wystąpienia rodziców z wnioskiem 

o uzasadnienie odmowy przyjęcia, Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna sporządza i przekazuje uzasadnienie 

odmowy. 
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Procedura odwoławcza – 26 dni 

 

• W terminie 7 dni od dnia otrzymania od Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia,  rodzic 

może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie 

 od rozstrzygnięcia komisji. 

 

• Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. 

 

• Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego. 
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Kryteria rekrutacji do klas I  

na rok szkolny 2020/2021 

Kandydaci , dla których Szkoła Podstawowa 

nr 65 nie jest szkołą obwodową, biorą udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Za poszczególne kryteria kandydat 

otrzymuje określoną liczbę punktów. 
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Kryteria rekrutacji do klas I w roku 

szkolnym 2018/2019 

 

 
 

l.p. Kryteria Liczba 

punktów 

1. Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy,  

w której znajduje się wybrana szkoła 

62 

2. Zamieszkanie kandydata na terenie innej 

dzielnicy m.st. Warszawy niż dzielnica, na której 

znajduje się wybrana szkoła 

32 

3. Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez 

rodzeństwo kandydata w kolejnym roku 

szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej 

pozycji we wniosku o przyjęcie 

14 
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Kryteria rekrutacji do klas I w roku 

szkolnym 2018/2019 

 

 
 

l.p. Kryteria Liczba 

punktów 

4. Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole 

położonej w odległości do 3 km od miejsca 

zamieszkania kandydat 

4 

5. Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów 

prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego 

mieszkających/ego w m.st. Warszawie  

z podatku dochodowego od osób fizycznych 

w urzędzie skarbowym na terenie m.st.  

Warszawy 

2 

6. Wielodzietność rodziny kandydata 1 

7. Niepełnosprawność kandydata 1 
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Kryteria rekrutacji do klas I w roku 

szkolnym 2018/2019  

 

 
 

 

l.p. 

Kryteria 

 

Liczba 

punktów 

8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 

9. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 

10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 

11. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 

12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 
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Dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryteriów  

Do wniosku o przyjęcie do szkoły rodzice/prawni opiekunowie 

dołączają oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów 

  w zakresie pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o 

zamieszkaniu kandydata na terenie dzielnicy Żoliborz; 

 w zakresie pkt 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o 

zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy 

niż Żoliborz  

 w zakresie pkt 4 – oświadczenie  rodzica/opiekuna prawnego  

o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od Szkoły 

Podstawowej nr 65 
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Dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryteriów  

  w zakresie pkt 5 – kopia spersonalizowanej warszawskiej karty 

zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych 

przez ZTM uprawniających  do przejazdów środkami  lokalnego 

transportu zbiorowego ze zniżką, zawierających uprawnienie do 

zniżki „e-hologram” lub kopia pierwszej strony zeznania 

podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu  skarbowego,  

w którym zostało złożone zeznanie podatkowe, lub zaświadczenie   

z urzędu  skarbowego potwierdzające  fakt złożenia zeznania  

o wysokości  osiągniętego  dochodu (poniesionej straty), lub 

urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczna 

skrzynkę podawczą  systemu teleinformatycznego administracji 

podatkowej (UPO); 
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(UPO); 



Dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryteriów  

• w zakresie pkt 6 – oświadczenie  rodzica/opiekuna prawnego o 

wielodzietności rodziny kandydata; ( wielodzietność rodziny 

kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci) 

(art. 4 ustawy Prawo oświatowe).  
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Dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryteriów  

36 

 w zakresie pkt 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego ze względu  na niepełnosprawność, 

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenia równoważnego  w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 z 

późn. zm.); 

 

 

 



Dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryteriów  

 w zakresie pkt 11 - kopia prawomocnego wyroku sądu  rodzinnego 

orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;  

  

 /Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie 

 dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

 pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 

 sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

 wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem  

 (art. 4  Ustawy Prawo oświatowe). 
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Dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryteriów  

  w zakresie pkt 12 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie  

dziecka pieczą zastępczą  zgodnie z ustawą  z 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U. z 2017r. 

poz. 697z późn. zm.) 

 

 Uprawnienie do korzystania z kryterium:  

„Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata 

w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji 

we wniosku o przyjęcie” potwierdza na wniosku Dyrektor Szkoły. 
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Dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryteriów  

 

• W przypadku nieprzedłożenia przez 

rodzica/prawnego opiekuna dokumentów  

potwierdzających spełnianie kryteriów, 

komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek,  

może nie uwzględnić danego kryterium. 
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Dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryteriów  

• Kopie dokumentów poświadcza za 

zgodność z oryginałem rodzic/opiekun 

prawny kandydata. Przy składaniu kopii 

ma obowiązek przedstawić do wglądu 

oryginały tych dokumentów. 
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Zasady rekrutacji do klas I  

w Szkole Podstawowej nr 65 

• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań.  

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia  

w każdym oświadczeniu klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 151 ust. 2 i 3 

ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 
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Dokumenty potwierdzające  

spełnianie kryteriów  

• Niezależnie od liczby wybranych szkół 

rodzice/prawni opiekunowie składają 

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 

pierwszego wyboru tj. tej, umieszczonej 

na pierwszym miejscu na liście 

preferencji. 
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Potwierdzenie woli zapisu 

Ważne ! 
 

• Po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych 

 do szkoły rodzice potwierdzają wolę zapisu  

w systemie elektronicznym lub składają  

w sekretariacie szkoły pisemne potwierdzenie. 
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Zapraszamy  

do naszej szkoły 
http://www.sp65.waw.pl/ 

www.edukacja.warszawa.pl 

przedszkola.edukacja.warszawa.pl 

podstawowe.edukacja.warszawa.pl 
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http://www.sp65.waw.pl/
http://www.sp65.waw.pl/
http://www.edukacja.warszawa.pl/

