
Rola obwodu w naborze do miejskich szkół podstawowych 

  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne 

szkoły podstawowe (miejskie) są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany 
jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części. 

Szkoły Podstawowe prowadzone przez Miasto Mińsk Mazowiecki 
tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar miasta. Dyrektor każdej szkoły 
obwodowej, będąc odpowiedzialnym za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego 
przez dzieci zamieszkałe w obwodzie jego szkoły, dysponuje listą dzieci 
obwodowych. 
Na tej liście znajdują się: 
• dzieci zameldowane w obwodzie szkoły, których dane dyrektor szkoły otrzymuje 
z systemu ewidencji ludności, 
• dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w obwodzie szkoły, na podstawie 
zgłoszenia rodziców. 
 

Definicja zamieszkania  

  –  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1360 ze 

zm.) 

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 
Definicja zamieszkania dziecka   

–  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1360 ze 

zm.) 

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską 

jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie 

przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie 

władzy rodzicielskiej. 

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym 
osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, 
u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z 
rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 
 

 W elektronicznym systemie rekrutacji dla dzieci zameldowanych (zgodnie z 

listami z ewidencji ludności), ukaże się informacja (podczas wypełniania 

formularza wniosku/ zgłoszenia), która szkoła jest szkołą obwodową.  

 W przypadku zamieszkiwania w obwodzie innej szkoły niż wynika to z 

meldunku, Rodzic przedkłada Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców 

kandydata i kandydata,  do szkoły obwodowej, która dopisuje dziecko do 

obwodu swojej szkoły zgodnie z miejscem faktycznego zamieszkiwania 

ucznia. 

 Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w Mińsku Mazowieckim, ale niezameldowane 

Rodzic przedkłada Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata 

i kandydata do szkoły w obwodzie której dziecko faktycznie zamieszkuje w 

celu dopisania dziecka do listy uczniów obwodowych tej szkoły. Brak 



przypisania dziecka do szkoły obwodowej będzie równoznaczny z 

traktowaniem go jak dziecka zamieszkałego poza miastem Mińsk Mazowiecki.  

 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem rodzica, ale nie jest jego 

obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I ogólnodostępnej w 

szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może starać się o przyjęcie 

do innej szkoły prowadzonej przez Miasto Mińsk Mazowiecki (w rekrutacji otwartej 

– w ramach systemu) lub dziecko może uczęszczać do innej szkoły podstawowej 

na terenie Mińska Mazowieckiego  lub do szkoły podstawowej poza miastem 

(Rodzic zobowiązany jest poinformować osobiście -poza systemem- o swojej 

decyzji szkołę obwodową dziecka).  


