
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 
w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 

 

Od 23 lutego do 08 marca 2023r. będą trwały zapisy do klas 

pierwszych i do oddziałów przedszkolnych.  

 

Do klas pierwszych  zapisujemy dzieci  urodzone w 2016 roku: 

 Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, które korzystały 
z rocznego przygotowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, 
w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 

 

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Teresinie są przyjmowane 
do klasy pierwszej z urzędu na podstawie Zgłoszenia do klasy I  
(druk do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.spteresin.pl oraz wyłożony 
w korytarzu głównego wejścia do szkoły). Zwrot wniosków do przeznaczonej 
skrzynki umieszczonej w korytarzu głównego wejścia do szkoły.  

 

 Dzieci, które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej 
w Teresinie na wniosek rodziców, są przyjmowane do klasy pierwszej. Wniosk do 
klasy I  
(druk do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.spteresin.pl oaz wyłożony 
w korytarzu głównego wejścia do szkoły). Zwrot wniosków do przeznaczonej 
skrzynki umieszczonej w korytarzu głównego wejścia do szkoły.  

 

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. św. 
Maksymiliana Kolbego w Teresinie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Teresin z dnia 24 stycznia 
2023r./załącznik Nr 1/ oraz Uchwały Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Teresin 
z 9 marca 2017r. /załącznik Nr 2 /. 

 

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Teresinie 
mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami. -  druk  
WNIOSKU do klasy  I ( druk  do pobrania ze strony internetowej szkoły: 
www.spteresin.pl  oraz wyłożony w korytarzu głównego wejścia do szkoły ). 

 

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zamieszkały w obwodzie oraz poza 
obwodem Szkoły Podstawowej w Teresinie składają wniosek w zaklejonej 
kopercie do skrzynki umieszczonej w korytarzu głównego wejścia do szkoły.  

 
 Do wniosku   rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy 
Teresin / załącznik Nr 2 /.  
Dotyczy tylko dzieci spoza obwodu. 
 

 Do wniosku   rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu dołączają 
również zaświadczenie o odbyciu obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 
 

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora szkoły podstawowej.  
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Do oddziałów  przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone w 2017r. 

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Teresinie są przyjmowane do 
oddziału przedszkolnego z urzędu na podstawie WNIOSKU do oddziału 
przedszkolnego (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.spteresin.pl oraz 
wyłożony w korytarzu głównego wejścia do szkoły). 

 

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana 
Kolbego w Teresinie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Teresin z dnia 24 stycznia 2023r./załącznik 
Nr 1/ oraz Uchwały Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Teresin z 9 marca 2017r. 
/załącznik Nr 1 /. 
 

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły 
Podstawowej w Teresinie składają WNIOSEK do oddziału przedszkolnego ( druk do 
pobrania ze strony internetowej szkoły: www.spteresin.pl  oraz wyłożony w korytarzu 
głównego wejścia do szkoły). 

 

 Do wniosku   rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie 
kryteriów określonych w Uchwale Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Teresin / załącznik Nr 
1 /.  
 

 Wnioski w zaklejonej kopercie należy wrzucać do przeznaczonej skrzynki umieszczonej 
w korytarzu głównego wejścia do szkoły. 
 

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Teresin mogą ubiegać się 
o przyjęcie dziecka po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal 
będzie dysponowała wolnymi miejscami.  

 

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
szkoły podstawowej.  

 

UWAGA! 
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana 
Kolbego w Teresinie, którzy wybrali dla swojego dziecka inną placówkę, proszeni są 
o przekazanie tej informacji do 08 marca 2023 r. telefonicznie pod numerem 46 861-37-38 lub 
na  e-mail: szkola_teresin@poczta.onet.pl   

 

 

 

 

       Dyrektor Szkoły 

       Joanna Kornacka 
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