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Zapisy dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2022 

Drodzy rodzice, drodzy opiekunowie,  
z początkiem roku szkolnego 2023/2024 wszystkie dzieci, urodzone w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 
czerwca 2017 r., podlegają obowiązkowi szkolnemu i muszą zostać zapisane do szkoły.  

Kiedy trzeba zapisać dziecko do szkoły? 

Zapisy dzieci do szkoły odbywają się w dniach 

czwartek, 15 września 2022 r., w godz. od 14 do 18 lub 
wtorek, 20 września 2022 r., w godz. od 14 do 18.  

Gdzie odbywają się zapisy do szkoły? 

Dziecko należy zapisać do publicznej szkoły podstawowej w rejonie swojego miejsca zamieszkania. 
Obowiązek ten występuje również wówczas, gdy dziecko będzie uczęszczało do publicznej szkoły 
podstawowej spoza rejonu miejsca zamieszkania lub do szkoły społecznej.  

Jakie dokumenty potrzebne są do zapisania dziecka do szkoły? 

- dowód osobisty opiekuna dziecka
- akt urodzenia lub akt pochodzenia dziecka
- formularz zapisu
- pismo Urzędu Administracji Szkolnej w sprawie zapisu do szkoły (jeśli jest posiadane)
- ewent. dokument o samodzielnym prawie do opieki nad dzieckiem

Czy do szkoły można zapisywać także młodsze dzieci? 

Dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. można zapisać do szkoły 
podstawowej podczas organizowanych dni zapisu. Wraz z zapisaniem do szkoły dziecko automatycznie 
podlega obowiązkowi szkolnemu.  

Gdy dziecko urodziło się po 30 września 2017 r., można złożyć wniosek o wcześniejsze rozpoczęcie 
nauki w szkole. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest stwierdzenie u niego 
dostatecznego poziomu rozwoju emocjonalnego i fizycznego.  

Opieka zdrowotna w szkole 

Na etapie zapisywania do szkoły wszystkie dzieci muszą przejść badanie kwalifikacyjne. Jest ono 
przeprowadzane przez lekarzy z Urzędu Zdrowia. Przy badaniu musi być obecny przynajmniej jeden 
rodzic. Termin i miejsce badania kwalifikacyjnego ogłaszane są przy zapisie do szkoły.  

Dodatkowe pytania? 

Szczegółowe informacje na temat zapisów do szkoły można uzyskać na stronie         
www.dresden.de/einschulung. 
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