
INFORMACJA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie informuje, że  w dniach  

od 24 lutego  do 09 marca 2020 roku będą prowadzone zapisy do postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas 

przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.   

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej. 

Obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci urodzone w  2014 roku.  

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony 

internetowej szkoły: www.spteresin.pl  

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w w/w terminie w godzinach od 8
00

 do 15
00 

W przypadku zapisania dziecka do innej placówki (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły), prosimy 

również o informację, gdzie dziecko będzie odbywać roczne przygotowanie przedszkolne od 01 września 2020 r.  

( Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej; 

 informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji 

tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 - Ustawa Prawo Oświatowe).  

 

numer telefonu do szkoły: (46) 861-37-38  

e-mail: szkola_teresin@poczta.onet.pl 

http://www.spteresin.pl/


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO KL.I 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie informuje, że w dniach  

od 24 lutego  do 09 marca 2020 roku będą prowadzone zapisy do postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas 

pierwszych na rok szkolny 2020/2021 (obecnie uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej). Przyjęcie dziecka do klasy pierwszej odbywa się na podstawie wniosku/zgłoszenia 

o przyjęcie, który należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.spteresin.pl   

Wnioski/zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły w w/w terminie w godzinach od 8
00

 do 15
00

 

W przypadku zapisania dziecka do innej placówki (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły), prosimy 

również o informację, gdzie dziecko będzie odbywać obowiązek szkolny od 01 września 2020 r.  

( Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

 informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji  

obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11- Ustawa Prawo Oświatowe).  

 

 

numer telefonu do szkoły: (46) 861-37-38  

e-mail: szkola_teresin@poczta.onet.pl 

          

http://www.spteresin.pl/

