
Spotkanie z Rodzicami
Szkoła Podstawowa nr 198 
z oddziałami sportowymi w Łodzi 22 kwietnia 2022 r.



Porządek 
zebrania

1. Powitanie

2. Przedstawienie założeń organizacyjnych pracy szkoły

3. Przedstawienie założeń kształcenia, wychowania 
i opieki

4. Omówienie podstawy  prawnej w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych

5. Omówienie harmonogramu rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych



Kadra
Pan Janusz Brzozowski – dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcący nr 1 (p. 27)

Pani Ewa Wachowicz – zastępca dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 (p. 53)

Pani Hanna Kaźmierczak – zastępca dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 (p. 33)

Pani Katarzyna Turlakiewicz – wychowawczyni klasy I a (s. 64)

Pani Karolina Kalita – wychowawczyni klasy I b (s. 52)



Kadra

•Nauczyciele

•Specjaliści

•Trenerzy

•Pomoc przedmedyczna

•Administracja i obsługa szkoły



Organizacja r. szk. 2021/2022
Liczba oddziałów

SP nr 198 XXXII LO

I a, I b, Ic
IIa, IIb, IIc
IIIa, IIIb
IV a, IV b, IVc
VIIa

OH
IA, IB, IC, ID, IE, IH
IIA, IIB, IIC, IID, IIH
IIIAp, IIIBp, IIICp, IIIDp, IIIEp
IIIAg, IIIBg, IIICg, IIIDg, IIIEHg

12 (275) 22 (625)



Baza szkoły
sale lekcyjne

świetlica

zaplecze sportowe

kuchnia, stołówka

mobilna pracownia komputerowa

monitoring

wejście do szkoły na karty magnetyczne

poidełka

szafki uczniowskie



Organizacja dnia
• 7.00 – 17.00 (poza godzinami obowiązkowych zajęć

edukacyjnych) – działalność świetlicy

• 8.15 – 14.45 – obowiązkowe zajęcia edukacyjne (zgodnie
z planem)

• 7.15 – 8.10, 12.00 – 17.00 – dodatkowe zajęcia
edukacyjne (zgodnie z wyborem/wskazaniem)

• 11.00 – 12.00 – obiad

cena obiadu: 4 zł



Organizacja procesów kształcenia, wychowania i opieki
Procesy zorientowane na:

•uczenie się

•wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich 
potrzeb, możliwości i aspiracji

•dbałość o motywowanie dzieci do aktywności

•kształtowanie postaw

•respektowanie norm społecznych

•kształtowanie kompetencji kluczowych



Organizacja procesów kształcenia, wychowania i opieki
Dzieciom zapewnimy:

•warunki do poszerzania wiedzy, kształtowania umiejętności 
i rozwoju zainteresowań

• stawianie naukowych wyzwań i docenianie efektów twórczej 
pracy

• zajęcia z wykwalifikowaną kadrą nauczycielską

•wykorzystywanie nowoczesnych metod i form pracy

•przygotowanie do konkursów

•prowadzenie projektów naukowo – badawczych

• zajęcia pozalekcyjne



Organizacja procesów kształcenia, wychowania i opieki
Dzieciom zapewnimy:

•dostosowanie planu zajęć lekcyjnych do treningów

•przygotowanie uczniów do zawodów na różnych 
szczeblach

•wyjazdy uczniów na obozy sportowe

•1 godzinę zajęć wychowania fizycznego na pływalni

•wsparcie pedagoga, psychologa

•gabinet opieki przedmedycznej,
stomatologicznej



Ramowe plany nauczania – kl. I a

30 godzin

edukacja 
polonistyczna, 
matematyczna, 
przyrodnicza, 

plastyczna, 
informatyczna 

(14 godz.)

edukacja 
językowa 

(2+1 godz.)

edukacja 
muzyczna 
(1 godz.)

edukacja 
sportowa 
(3+7godz.)

religia 
(2 godz.)



Ramowe plany nauczania – kl. I b

23 godziny

edukacja 
polonistyczna, 
matematyczna, 
przyrodnicza, 

plastyczna, 
informatyczna 

(14 godz.)

edukacja 
językowa 

(2+1 godz.)

edukacja 
muzyczna 
(1 godz.)

edukacja 
sportowa 

(2+1 godz.)

religia 
(2 godz.)



Dodatkowe zajęcia edukacyjne
• j. angielski
• szachy
• chór
• SKS (piłka koszykowa, tenis stołowy, piłka nożna,

zajęcia dla pływaków w ramach MKS 1)
• zajęcia do dyspozycji dyrektora szkoły (koła

zainteresowań zajęcia wyrównawcze)
• zajęcia w ramach pomocy psychologiczno -

pedagogicznej



Podręczniki, ćwiczenia
Szkolni Przyjaciele do klasy 1 to nowy cykl w ofercie edukacji 
wczesnoszkolnej, który powstał specjalnie do nowej podstawy 
programowej, przy udziale największych autorytetów 
pedagogicznych. 
Został oparty o najbardziej skuteczne metody, strategie i techniki 
nauczania. 
Myślą przewodnią w pracy nad podręcznikami było 
motywowanie uczniów do samodzielnego działania 
i poznawania świata, budowania doświadczenia i poszerzania 
wiedzy.



Podręczniki/ćwiczenia



Podręczniki/ćwiczenia
W New English Adventure nauczyciele, uczniowie i rodzice cenią najbardziej:
•różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem technik multisensorycznych,
•rymowanki, piosenki i gry łączące naukę z zabawą,
•baśniową oprawę i bohaterów Disneya, dających dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa,
•cykliczne utrwalanie materiału (rozgrzewki w książce nauczyciela, lekcje 
powtórkowe po każdym rozdziale w podręczniku i co 2 rozdziały w książce 
nauczyciela oraz powtórki kumulatywne w zeszycie ZAPAMIĘTAJ i 
POWTÓRZ, który stanowi część materiału ćwiczeniowego dla każdego ucznia),
•współpracę z opiekunami: wskazówki i polecenia w języku polskim w zeszycie 
ćwiczeń,
•przyjazne wprowadzanie dzieci w świat polskiej i angielskiej kultury dzięki 
lekcjom Festival lessons i nowym lekcjom CULTURE
w poziomach 2 i 3,
•praktyczną indywidualizację zajęć i zadbanie o uczniów pracujących szybciej 
(Extra Adventure w zeszycie ćwiczeń).



Współpraca z rodzicami
• rzetelne informowanie 

rodziców o sukcesach 
i problemach dzieci

• włączenie rodziców do 
wspierania dzieci (rozwijanie 
zainteresowań, wspólne 
przygotowania do konkursów 
i łagodzenie trudności na jakie 
napotykają)

• zapewnienie możliwości 
kontaktu rodziców ze szkołą

• zachęcenie rodziców do 
współdecydowania 
w sprawach Szkoły 

• szczerość, otwartości 
i zrozumienie

• aktywne włączanie się w życie 
Szkoły

• poczucie rodziców, że są 
współgospodarzami Szkoły



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/


Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych
1) USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ogłoszono 

dnia 17 czerwca 2021 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) ogłoszono dnia 11 
września 2019 r. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

3) Uchwała nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Woj. 
Łódzkiego z 2017. poz. 1444)

4) Zarządzenie nr 30/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie 
ustalenia na rok szkolny harmonogramów czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz 
postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów 
dwujęzycznych na poziomie kl. VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na 
poziomie klas IV – VIII szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łódź



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Ustawa
Art. 130. 1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych 
placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów 
oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego.
Art. 130. 5. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci 
i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
Art. 130. 8. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się 
o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Ustawa
Art. 133. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się 
na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Art. 133. 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna 
szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są 
brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia 
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, 
oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, 
o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.
Art. 133. 3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną 
liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie 
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji do kl. 
pierwszych szkół podstawowych - Ustawa
Art. 137. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa 
sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa 
sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w 
przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy 
właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
Art. 137. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba 
wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
Art. 137. 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 
2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Ustawa
Art. 131. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej 

szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Art. 131. 3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Uchwała
1. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły 

podstawowej, co kandydat lub już do niej uczęszcza – 32 punkty

2. kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na 
który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się 
w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega –
16 punktów

3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych 
szkół znajdujących się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do 
której ubiega się kandydat – 8 punktów



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Uchwała
4. niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do 

oddziału ogólnodostępnego – 4 punkty

5. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) 
kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie 
do której ubiega się kandydat – 2 punkty

6. szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została 
wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji 
– 1 punkt



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Uchwała
Ad.1. oświadczenie rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo 
kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub 
już do niej uczęszcza;

Ad.2. zaświadczenie wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły 
podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego 
przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest 
rekrutacja.

Ad.3. zaświadczenie wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę 
znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się 
kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata.



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Uchwała
Ad.4. orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2066, 1948 oraz z 2017r. poz. 777, 935, 
1428).

Ad.5. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata
że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie
do której ubiega się kandydat

Ad.6. Punkt za wybór szkoły podstawowej w pierwszej preferencji przypisywany 
jest kandydatowi automatycznie przez system elektronicznego naboru 
i nie wymaga żadnego potwierdzenia



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Zarządzenie
1. 04.05.2022 r. – 03.06.2022 r. do godz. 15.00 – wypełnianie ZGŁOSZENIA

lub WNIOSKU do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru, 
wydrukowanie i podpisanie dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia
ww. wydruku, a w przypadku rekrutacji do szkoły pozaobwodowej załączenie także 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów we wszystkich wskazanych
we wniosku szkołach.
ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej 
preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich 
szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

2. 04.05.2022 r. – 27.05.2022 r. do godz. 15.00 – wypełnianie WNIOSKU do klas 
integracyjnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie
dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia wniosku wraz 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Zarządzenie
3. 04.05.2022 r. – 18.05.2022 r. do godz. 15.00 - wypełnianie WNIOSKU o przyjęcie do 

klasy sportowej w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie 
dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia ww. wydruku wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach 
podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

4. 19. 05.2022 r. – 20.05.2022 r. – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej 
w szkołach prowadzących rekrutację do klasy sportowej. Dzień i godzinę rozpoczęcia 
sprawdzianu określają i podają do publicznej wiadomości dyrektorzy szkół z ww. 
oddziałami.

5. 23.05.2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne 
komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej.



Próba sprawności fizycznej

19 maja 2022 r. godz. 14.00 – 18.00, boisko szkolne albo sala F

20 maja 2022 r. godz. 14.00 – 16.00, boisko szkolne albo sala F

19 maja 2022 r. na stronie www szkoły zostaną wywieszone imienne listy dzieci z dniem 
i godz. próby sprawności fizycznej

Próba będzie składała się z 5 części:

próba siły nóg (skok w dal z miejsca)

próba siły mięśni brzucha (skłon w przód z leżeniem tyłem przez 30 sek.)

bieg zwinnościowy

próba gibkości (skłon tułowia w przód)

próba szybkości (bieg na 30 m)



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Zarządzenie
6. 06.06.2022 r. – 08.06.2022 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne 

wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

7. 20.06.2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne 
komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8. 21.06.2022 r. – 23.06.2022 r. do godz. 15.00 - załączenie przez rodzica w systemie 
skanu/zdjęcia podpisanej woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat 
został zakwalifikowany.

9. 27.06.2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne 
komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na stronie 
internetowej szkoły.



Podstawa  prawna w systemie rekrutacji 
do klas pierwszych szkół podstawowych - Ustawa
Art. 157. 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  
przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej.



Podsumowanie
Stworzyliśmy Szkołę, która wyróżnia się:

• kulturą organizacyjną

• dobrą atmosferą

• umiejętnością budowania u uczniów poczucia własnej wartości,

• wsparciem rodziców w wychowaniu ich dzieci

• wsparciem nauczycieli oraz pracowników w ich pracy i rozwoju 
zawodowym

• pozytywnym oddziaływaniem na środowisko lokalne

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 198 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI 
TO TRADYCJA I CIEPŁO WSPOMNIEŃ, 
DUCH HISTORII POŁĄCZONY Z POTRZEBĄ POSTĘPU…


