PROCEDURA PRZYJĘCIA DO KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERWINIE
Rekrutacja dzieci do klas Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Czerwinie dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:
KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. Dzieci siedmioletnie:
a) przyjmowane z urzędu – zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o
dane z ewidencji ludności,
b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na
pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.
2. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły, po spełnieniu następujących warunków:
a) jeśli szkoła posiada wolne miejsca i odpowiednie warunki organizacyjne,
b) dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym
rozpoczęcie nauki lub
c) dziecko uzyskało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotyczącą możliwości
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, jeśli nie było objęte żadną formą wychowania
przedszkolnego.

POZOSTAŁE KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
a) przyjmowane z urzędu – dzieci zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły, w
oparciu o dane z ewidencji ludności,
b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na
pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY REKRUTACJI
1. Zapisy dzieci do klasy pierwszej trwają od 22 marca do 30 kwietnia.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) zapisują dziecko składając osobiście w sekretariacie szkoły
w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub drogą mailową (skan dokumentów)
na adres szkoły sekretariat@czerwin.edu.pl, lub drogą pocztową na adres Szkoła Podstawowa
w Czerwinie, ul. Piastowska 23A, 07-407 Czerwin
następujące dokumenty:
a) kartę zgłoszenia dziecka do szkoły podpisaną przez dwoje rodziców (dostępną w
sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły https://spczerwin.webh.pl/),
b) 1 zdjęcie legitymacyjne (dotyczy zapisów do klas I)
c) kserokopię skróconego aktu urodzenia
d) opinie, orzeczenia lub inne informacje dotyczące dziecka (jeśli rodzic lub prawny opiekun
dysponują takimi i chcą, aby przedstawić to w szkole).

e) w przypadku niepełnosprawności dziecka - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)
Wzór karty zgłoszenia dziecka do klasy I stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
dokumentu.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole poza obwodem, rodzice (prawni
opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji
przez ich dziecko obowiązku szkolnego.
2. W czerwcu organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców klasy I. Szkoła na
stronie internetowej i poprzez informacje przekazane placówkom przedszkolnym (w
obwodzie szkoły) zawiadamia rodziców o terminie spotkania.
3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I następuje w ostatnim dniu maja poprzez
wywieszenie listy na tablicy przy sekretariacie szkoły.
4. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor
szkoły.
5. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem podejmuje dyrektor szkoły w
przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Czerwinie,
a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli – rodzice powinni zawiadomić o tym
sekretariat szkoły obwodowej.

