
2020–2021 Procedura/Wymagania przy zapisie do szko³y
Procedura i wymagane dokumenty przy zapisie uczniów do szkó³
Rodzice, opiekunowie prawni lub czasowi zapisujący po raz pierwszy dziecko do szkoły podstawowej lub średniej w systemie 
Chicagowskich Szkół Publicznych powinni przedstawić dyrektorowi szkoły (lub osobie przez niego wyznaczonej) dokument 
potwierdzający wiek dziecka, dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania oraz aktualne badania lekarskie i kartę 
szczepień. (Raport Zarządu #: 17-0426-PO1)

Jeśli uczeń mieszka w schronisku, mieszka z innymi osobami ze względu na stratę domu, trudną sytuację finansową, 
przemoc rodzinną lub podobną sytuację, lub zachodzi inna sytuacja mieszkaniowa,  uczeń ten powinien być 
natychmiast przyjęty do szkoły, bez wymaganych dokumentów (potwierdzenie wieku, oficjalne potwierdzenie praw 
do opieki, adresu, badań lekarskich i karty szczepień), która jest jego szkoûâ rejonowâ, szkoûâ do której uczêszczaû 
wczeœniej  lub innâ szkoûâ do której skûadaû podanie i zostaû przyjêty. MłodzieÒ zgłaszająca się w takich sytuacjach, 
nawet bez dorosłych, również powinna być przyjęta do szkoły. Aby pomóc uczniom znajdującym się w wymienionych 
sytuacjach należy kontaktować się z biurem pomocy dla uczniów w przejściowych sytuacjach mieszkaniowych- 
Students in Temporary Living Situations (STLS) pod numerem (773) 553.2242 lub osobą odpowiedzialną w szkole.

Prosimy pamiętać, że przy przyjęciu do szkoły nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor, płeć, tożsamość/ekspesję 
płciową, religię, inwalidztwo, orientację seksualną. Nie wolno odmawiać przyjęcia do szkoły w oparciu o obywatelstwo ucznia czy 
status emigracyjny rodziców lub opiekunów.

Dokumenty stwierdzaj¹ce wiek ucznia
Przedstaw przynajmniej jeden dokument potwierdzający wiek ucznia, oto przykłady:
•  Metryka urodzenia
•  Œwiadectwo chrztu (dokument nie akceptowany przy przyjęciu do przedszkola)
•  Paszport
•  Dokumenty z s¹du (dokument akceptowany przy przyjęciu do przedszkola tylko dla dzieci przybranych)
•  Zaœwiadczenia medyczne (dokument nie akceptowany przy przyjęciu do przedszkola)

* Stanowa Karta Medyczna jest akceptowana tylko przy przyjęciu do przedszkola.

Dokumenty potwierdzaj¹ce adres
Dokumenty potwierdzaj¹ce adres (przedstaw przynajmniej dwa) to na przyk³ad:
•  Rachunki za op³aty (gaz, pr¹d, telefon)
•  Prawo Jazdy Stanu Illinois lub Stanowa Karta Identyfikacyjna
•  Akt w³asnoœci domu
•  Karta identyfikacyjna pracownika
•  Karta kasy chorych (MediPlan/Medicaid card)
•  Karta upowa¿niaj¹ca do g³osowania
•  Dokumenty z s¹du
•  Karta Departamentu Opieki Spo³ecznej
•  Potwierdzony przez Urz¹d Pocztowy Stanów Zjednoczonych formularz zmiany adresu
•  Czek z Pomocy Spoûecznej Stanu Illinois/ czek z Social Security
•  Inne karty identyfikacyjne, wydane przez agencje federalne lub stanowe albo konsulaty innych krajów (np. Matricula Consular)

Kiedy dzieci kwalifikują się wiekowo do przedszkola, zerówki i 1 klasy
Wszystkie dzieci mieszkające w granicach miasta Chicago mają prawo do uczęszczania do szkoły publicznej w Chicago. Szkoły 
muszą przestrzegać zarządzeń Kuratorium dotyczących wieku kwalifikującego do przyjęcia do odpowiedniej klasy. Poniżej 
zamieszczamy regulacje wiekowe przy zapisach w roku szkolnym 2020-2021.

Przedszkole: 
•  Jeśli macie dziecko, które bedzie miało 3 lub 4 lata przed 1 września 2020 roku i jesteście zainteresowani programem 

przedszkolnym, zapoznajcie się z centralnym procesem rejestracji do przedszkola. Dokładne informacje dotyczące zapisów 
można znaleźć a stronie internetowej cps.edu/about/departments/early-childhood-education/. Dodatkowe informacje na temat 
miejskich programów przedszkolnych można uzyskać pod numerem telefonu (312) 229.1690- gorąca linia programu - Chicago 
Early Learning, lub na stronie internetowej www.chicagoearlylearning.org.   

Zerówka: 
•  Dziecko musi mieć 5 lat (nie może mieć 6 lat) przed dniem 1 września 2020 r. (daty urodzenia: między 09/02/14 - 09/01/15)
•  CPS zatwierdziły proces dla rodziców zainteresowanych wczesnym zapisem uczniów do zerówki. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat tego procesu, należy skontaktować się z Office of Access and Enrollment pod numerem (773) 553.2060 lub 
informacje na stronie internetowej: go.cps.edu/accelerated-placement.

1 klasa: 
•  Dziecko musi mieć 6 lat (nie może mieć 7 lat) przed dniem 1 września 2020 r. (daty urodzenia: między 09/02/13 - 09/01/14*)

Jeśli nie jesteście pewni do której szkoły powinno uczęszczać Wasze dziecko informacje można znaleźć na stronie internetowej 
CPS: https://schoolinfo.cps.edu/schoollocator/index.html, informacji udzieli Office of Planning and Data Management pod 
numerem telefonu (773) 553.3270. 

Jeśli macie trudności w zapisaniu dzieci do szkoły podstawowej lub średniej, skontaktujcie się z Parent Support Center pod 
numerem telefonu (773) 553.3772. Lipiec 2020

*Wyjątki dla dzieci urodzonych między 09/02/14 - 12/31/14, które (i) uczęszczały i ukończyły przedszkole i zerówkę w tej samej szkole niepublicznej oraz (ii) były nauczane w zerówce przez 
certyfikowanego nauczyciela.


