
 
ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ 

 
 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci sześcio- i siedmioletnich 
 

Od 1 marca 2012 r. ruszy nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych  
w roku szkolnym 2012/2013. Wyboru szkoły dokonujecie Państwo wypełniając „Deklarację 
wyboru szkoły podstawowej”, otrzymaną w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.  
O sposobie przekazania deklaracji rodzicom/prawnym opiekunom decydują dyrektorzy 
poszczególnych przedszkoli/szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Może się to 
odbyć na specjalnym spotkaniu poświęconym rekrutacji lub też deklaracje będą 
przekazywane rodzicom/opiekunom indywidualnie. Na podjęcie decyzji i oddanie 
wypełnionej deklaracji macie Państwo czas do 30 marca 2012 r. W tym okresie zachęcamy  
do zapoznania się z ofertą szkół podstawowych zamieszczoną w informatorze dostępnym  
na stronie Urzędu Miasta Łodzi w banerze „Oferta publicznych szkół podstawowych  
i publicznych gimnazjów” oraz zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl), obejrzenia 
przygotowanych przez szkoły prezentacji, ale przede wszystkim do uczestnictwa w drzwiach 
otwartych organizowanych z myślą o dzieciach i rodzicach/opiekunach, gdzie można uzyskać 
odpowiedzi na wszystkie interesujące Państwa pytania.  
 
Zasady wyboru szkoły: 

• deklarujecie Państwo wybór tylko jednej szkoły podstawowej, wpisując jej numer  
i adres w odpowiednim miejscu w deklaracji. Może to być szkoła rejonowa dziecka, 
pozarejonowa lub inna (np. niepubliczna, publiczna prowadzona przez inne podmioty 
niż Miasto Łódź, spoza gminy itp.). W przypadku trudności z ustaleniem numeru 
szkoły rejonowej dziecka, możecie Państwo skorzystać z pomocy wychowawcy  
w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym lub uzyskać  
tę informację w wykazie obwodów szkół podstawowych zamieszczonym także  
w banerze „Oferta publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów”, 

• każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole rejonowej, 
• jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły pozarejonowej, 

rodzice/opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły pod 
warunkiem dysponowania przez nią wolnych miejsc. Będzie to możliwe dopiero po 
wywieszeniu przez szkoły wstępnych list dzieci przyjętych, co nastąpi 23 kwietnia 
2012 r. Rodzice/opiekunowie dzieci nieprzyjętych do wybranej szkoły, odbierają 
swoje deklaracje i w terminie od 23 do 26 kwietnia 2012 r. udają się z nimi do szkoły 
rejonowej, bądź do innej, która dysponuje wolnymi miejscami. 

 
Terminarz naboru: 

• od 1 marca 2012 r. (w sposób ustalony przez dyrektorów przedszkoli/szkół  
z oddziałem przedszkolnym) będzie następowało przekazywanie deklaracji 
rodzicom/opiekunom dzieci siedmio- i sześcioletnich, planujących zapisać dziecko do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej 

• do 30 marca 2012 r. wypełnione przez rodziców/opiekunów deklaracje muszą zostać 
oddane do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym 

• 23 kwietnia 2012 r. szkoły podstawowe wywieszają wstępne listy przyjętych dzieci 
• od 23 do 26 kwietnia 2012 r. rodzice/opiekunowie dzieci nieprzyjętych mają 

możliwość złożenia deklaracji do szkoły rejonowej lub pozarejonowej, jeżeli będzie 
ona dysponowała wolnymi miejscami 

• 27 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół podstawowych podają do wiadomości 
ostateczne listy dzieci przyjętych. 


