
Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019   

Od 26 lutego  do 12 marca 2018 roku będą trwały zapisy do 

oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych. 

 

Do klas pierwszych  zapisujemy dzieci urodzone w 2011 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 KARTY 

ZGŁOSZENIA (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły: 

www.spteresin.pl ).  

 

 Dzieci niezamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Teresinie podlegają 

postępowaniu rekrutacyjnemu zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta 

Gminy Teresin z dnia 31 tycznia 2018 roku / załącznik Nr 1/ oraz Uchwały Nr 

XXXIII/05/2017 Rady Gminy Teresin z 9 marca 2017 / załącznik Nr 2 /. 

 

 Rodzice /prawni opiekunowie dzieci niezamieszkałych w obwodzie Szkoły 

Podstawowej w  Teresinie składają KARTY ZGŁOSZENIA (do pobrania 

w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły: www.spteresin.pl ). 

 

 Do KARTY ZGŁOSZENIA    rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy 

Teresin / załącznik Nr 2 / oraz zaświadczenie o odbyciu obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego.  

 

 

Należy też  okazać dokument potwierdzający dane  dziecka (odpis aktu urodzenia 

dziecka, numer  PESEL , dowód osobisty rodzica – do wglądu) – dotyczy dzieci nie 

zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Teresinie. 
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Do oddziałów  przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone w 2012r. 

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Teresinie są 

przyjmowane do oddziału przedszkolnego z urzędu na podstawie WNIOSKU 

(do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły: 

www.spteresin.pl).  

 

 Dzieci niezamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Teresinie podlegają 

postępowaniu rekrutacyjnemu zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta 

Gminy Teresin z dnia 31 tycznia 2018 roku/ załącznik Nr 1/ oraz Uchwały Nr 

XXXIII/05/2017 Rady Gminy Teresin z 9 marca 2017 / załącznik Nr 1 /. 

 

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci niezamieszkałych w obwodzie Szkoły 

Podstawowej w Teresinie składają WNIOSEK  (do pobrania w sekretariacie 

lub ze strony internetowej szkoły: www.spteresin.pl). 

 

 Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryteriów określonych w Uchwale Wójta Gminy Teresin 

/ załącznik Nr 1/. 

 

 Należy też  okazać dokument potwierdzający dane  dziecka (odpis aktu 

urodzenia dziecka, numer  PESEL, dowód osobisty rodzica – do wglądu) – 

dotyczy tylko dzieci niezamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej 

w Teresinie. 

 

UWAGA! 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. św. 

Maksymiliana Kolbego w Teresinie, którzy wybrali dla swojego dziecka inną szkołę 

proszeni są  o przekazanie tej informacji do sekretariatu szkoły do 12 marca 2018 r. 

osobiście lub telefonicznie pod numerem  46 861 37 38. 
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