Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
do oddziałów przedszkolnych i do klas I
w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana
Kolbego w Teresinie
Od 24 lutego do 09 marca 2021r. będą prowadzone zapisy do
postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i do klas I.
Postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148
z późniejszymi zmianami);
2. Zarządzeniem Nr 2/2021 Wójta Gminy Teresin z dnia 22 stycznia 2021r./załącznik Nr 1/;
3. Uchwałą Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Teresin z 9 marca 2017r. /załącznik Nr1, 2 /.

Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone w 2015r.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w klasie pierwszej
szkoły podstawowej, jeżeli:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną
Informacje ogólne:
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie
(Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Teresin z dnia 22 stycznia 2021r. załącznik Nr 1).
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 6 letnie (urodzone w 2015r.) oraz
dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
3. 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 ). Wypełniony wniosek należy
złożyć w w/w terminie do przeznaczonych na to skrzynek w korytarzu głównego wejścia
do szkoły.
4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Teresinie mogą być
przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami (druk WNIOSKU do oddziału
przedszkolnego do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.spteresin.pl oraz
wyłożony w korytarzu głównego wejścia do szkoły).
• Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów składają wniosek w zaklejonej kopercie
w w/w terminie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
określonych w Uchwale Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Teresin / załącznik Nr 1/
do przeznaczonych na to skrzynek w korytarzu głównego wejścia do szkoły.
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły podstawowej - Zarządzenie Nr 3/2021 z dn. 28.01.2021r.

Do klas pierwszych przyjmowane są :

dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Informacje ogólne:
1)
2)

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata
w terminach określonych w harmonogramie ( Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy
Teresin z dnia 22 stycznia 2021r. / załącznik Nr 1/ ).
2. 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.
3. 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 oaz wyłożony w korytarzu głównego
wejścia do szkoły).
• Wypełniony wniosek należy złożyć w w/w terminie do przeznaczonych na to
skrzynek w korytarzu głównego wejścia do szkoły.
4. Dzieci, które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej
w Teresinie na wniosek rodziców, są przyjmowane do klasy I bez przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego.
• dla rodziców tych dzieci WNIOSEK do klasy I zostanie przesłany przez dziennik
elektroniczny.
• Wypełniony wniosek należy złożyć w w/w terminie do przeznaczonych na to
skrzynek w korytarzu głównego wejścia do szkoły.
5. 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 ).
• W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący.
• 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 dołączają również oświadczenie
o odbyciu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
• Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów składają wniosek w zaklejonej kopercie
w w/w terminie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
przeznaczonych na to skrzynek w korytarzu głównego wejścia do szkoły.
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły podstawowe j – Zarządzenie Nr 3/2021 z dn. 28.01.2021r.
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 09 marca 2021 r.
telefonicznie pod numerem 46 861-37-38 lub na e-mail: szkola_teresin@poczta.onet.pl

