
 

  

     

 

Wybór szkoły przed klasą zerową 
 
Klasa zerowa jest oddzielnym typem szkoły i jest obowiązkowa począwszy od semestru 
jesiennego roku, w którym dziecko kończy sześć lat. Dlatego opiekunowie dziecka, które kończy 
sześć lat, powinni dokonać wyboru szkoły na rok szkolny 2019/2020. 
 
Uwaga: należy zarejestrować swój wybór, nawet jeśli wybiera się szkołę, do której 
dziecko zostaje automatycznie skierowane. Ułatwia to planowanie działalności szkołom. 
Automatyczny przydział szkoły dla Państwa dziecka pojawi się po zalogowaniu się do systemu 
wyboru szkoły. 
 
Jeśli wybiorą Państwo inną szkołę publiczną w Haninge niż ta, do której dziecko zostało 
automatycznie skierowane, wówczas dyrektor wybranej szkoły zadecyduje o przydziale miejsca. 
Może się zdarzyć, że jakaś szkoła ze względu na ograniczenia lokalowe nie będzie w stanie przyjąć 
wszystkich ubiegających się o miejsce.  
 
W gminie Haninge swobodny wybór dotyczy jedynie wyboru szkoły, a nie klasy, grupy czy 
nauczyciela.  
 

Zasady przydziału szkół 
W pierwszej kolejności przydział uzyskują te dzieci, których opiekunowie wybrali szkołę, gdzie 
dziecko zostało automatycznie skierowane. 
 
Jeżeli opiekunowie wybrali inną szkołę publiczną w Haninge, przydział odbywa się według 
następującej kolejności: 
 

1. Dziecko ma rodzeństwo uczęszczające do wybranej szkoły.  
 

2. Odległość do wybranej szkoły (spoza rejonu). Odległość określa się według faktycznej 
trasy pieszej, a nie na podstawie odległości w linii prostej.  

 

Opiekunowie, którzy nie mieszkają razem 
Jeśli jeden z opiekunów mieszka pod innym adresem niż adres zameldowania dziecka, oboje 
opiekunowie muszą zatwierdzić wybór szkoły, aby był on ważny. Zatwierdzenie to ma miejsce, 
gdy opiekunowie otrzymują wiadomość o przyjęciu dziecka. 
 

Wybór szkoły społecznej (w gminie Haninge lub poza nią) 
Jeśli zdecydują się Państwo na wybór szkoły społecznej, wniosek należy złożyć bezpośrednio do 
tej szkoły, gdyż placówki społeczne mają własny system kolejności przyjęć. To szkoła 
przyjmująca decyduje, czy Państwa dziecko otrzyma miejsce.  
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Jeśli otrzymają Państwo potwierdzenie przydziału miejsca w szkole społecznej i zdecydują się je 
przyjąć, w systemie wyboru szkoły należy wskazać pozycję „Inna szkoła w gminie Haninge lub 
poza nią” i przejść dalej w systemie aż do pytania dotyczącego wybranej szkoły. Należy tam 
wpisać nazwę wybranej szkoły. (Informacja ta jest potrzebna do kontroli realizacji obowiązku 
szkolnego oraz wypłaty dotacji edukacyjnej odpowiedniej szkole.) 
 
Jeśli nie są Państwo pewni, że dziecko otrzyma miejsce w wybranej szkole społecznej, powinni 
Państwo wskazać szkołę pierwszego wyboru (i ewentualnie szkołę drugiego wyboru) spośród 
szkół publicznych prowadzonych przez gminę Haninge. Później mogą Państwo zrezygnować z 
tego miejsca. 
 

Wybór szkoły publicznej w innej gminie 
Jeśli chcą Państwo posłać dziecko do szkoły publicznej poza gminą Haninge, wniosek należy 
złożyć bezpośrednio do tej szkoły. To szkoła przyjmująca decyduje, czy Państwa dziecko 
otrzyma miejsce. 
 
Jeśli otrzymają Państwo potwierdzenie przydziału miejsca z wybranej szkoły/gminy i zdecydują 
się je przyjąć, w systemie wyboru szkoły należy wskazać pozycję „Inna szkoła w gminie Haninge 
lub poza nią” i przejść dalej w systemie aż do pytania dotyczącego wybranej szkoły. Należy tam 
wpisać nazwę wybranej szkoły. (Informacja ta jest potrzebna gminie Haninge do kontroli 
realizacji obowiązku szkolnego oraz wypłaty dotacji edukacyjnej odpowiedniej szkole/gminie.) 
 
Jeśli nie są Państwo pewni, że dziecko otrzyma miejsce w wybranej szkole/gminie, powinni 
Państwo wskazać szkołę pierwszego wyboru (i ewentualnie szkołę drugiego wyboru) spośród 
szkół prowadzonych przez gminę Haninge. Później mogą Państwo zrezygnować z tego miejsca. 
 
Należy pamiętać, że Gmina Haninge nie odpowiada za przyjęcia do szkół społecznych 
lub szkół w innych gminach! 

Język ojczysty  
Uczniowie, mają prawo do nauki języka ojczystego, jeśli mówią innym językiem ojczystym niż 
język szwedzki i jeśli jest to język używany na co dzień w domu. Język ojczysty wybiera się, 
korzystając z odrębnego formularza dostępnego na stronie haninge.se/forskola-och-
skola/modersmalundervisning/ 

Transport szkolny  
Uczniowie, którzy wybrali inną szkołę niż szkoła rejonowa automatycznego przydziału, mają 
ograniczone możliwości korzystania z bezpłatnego transportu szkolnego. Uczniowie uprawnieni 
do bezpłatnego transportu do szkoły rejonowej automatycznego przydziału mogą mieć prawo do 
bezpłatnego transportu do wybranej szkoły, jeśli transport do tej szkoły nie pociąga za sobą 
dodatkowych kosztów dla gminy w stosunku do kosztów dowozu do szkoły rejonowej.  
 
Bezpłatny transport szkolny obejmuje przejazdy środkami transportu publicznego (bilet SL) oraz 
przewozy zlecone innym przewoźnikom (autobusem szkolnym, taksówką, jednostką pływającą). 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej gminy Haninge:  
https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/ 
 

https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/
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Przetwarzanie danych osobowych 
Po złożeniu przez Państwa wniosku o przydział szkoły przetwarzamy Państwa dane osobowe, 
aby podjąć decyzję o przydziale szkoły. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w 
oparciu o artykuł 6e rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych. 
(Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).  
 
Administratorem danych osobowych jest Komisja ds. Szkół Podstawowych i Przedszkoli. 
 
Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie 
https://www.haninge.se/personuppgifter 
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