
REGULAMIN NABORU UCZNIÓW  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 111 

IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 

 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 im. Stefana Starzyńskiego jest 

przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. 

2. Do SPS nr 111 im. Stefana Starzyńskiego mogą uczęszczać wyłącznie 

uczniowie posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Orzeczenia wydawane są przez Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne na etapy edukacyjne (I etap edukacyjny; klasy I-III,   

II etap edukacyjny; klasy IV-VIII ). 

3. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor. 

4. Wnioski o wydanie orzeczeń rodzice/opiekunowie prawni  

składają w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę: https://edukacja.um.warszawa.pl/-

/wykaz-publicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-

warszawie 

5. Do 30 stycznia każdego roku szkolnego są opublikowane na stronie 

internetowej szkoły informacje dotyczące terminów, procedury  

i wymagane dokumenty stosowane w procesie przyjmowania uczniów od 

1 września następnego roku szkolnego. 

6. Harmonogram przyjmowania uczniów do SPS nr 111 im. Stefana 

Starzyńskiego w Warszawie: 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wykaz-publicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-warszawie
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wykaz-publicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-warszawie
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wykaz-publicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-warszawie


2 
 

1) 1 lutego – 17 marca; przyjmowanie wniosków o przyjęcie do SPS  

nr 111 im. Stefana Starzyńskiego (załącznik nr 1).  

Dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

aktualnego na dany etap edukacyjny.  

Złożenie osobiście lub drogą mailową na adres: 

sekretariat.sps111@eduwarszawa.pl 

2) do 31 marca; informacja dyrektora szkoły dla rodziców kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; drogą mailową, telefonicznie 

lub pisemnie (na prośbę rodzica).  

3) do 21 kwietnia; potwierdzenie przez rodziców woli zapisu ucznia  

w szkole, do której zostało zakwalifikowane (Załącznik nr 2) - oraz 

uzupełnienie wniosku o orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego.  

4) 22 kwietnia – 10 maja; ewentualna procedura uzupełniająca dla 

kandydatów z list rezerwowych.  

5) 10 maja; przekazanie do BE liczby uczniów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych z list rezerwowych. 

6) po 11 maja; składanie wniosków przez rodziców do Biura Edukacji (jeśli 

szkoła nie dysponuje wolnym miejscem). 

7) po 21 sierpnia; przyjęcie ucznia zamieszkałego w innym niż m. st. 

Warszawa powiecie, w przypadku wolnych miejsc w szkole i po uzyskaniu 

skierowania do szkoły wydanego przez Dyrektora Biura Edukacji. 

8)   Uczniowie przyjmowani są do SPS nr    111 im. Stefana Starzyńskiego w 

ciągu całego roku szkolnego, w zależności od wolnych miejsc w danym 

oddziale. 

Dokumenty: 

1. Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły 

2. Wzór potwierdzenia woli zapisu 
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