
Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2013 r. 

i zainteresowanych rozpoczęciem nauki w klasie I 

urodzonych w 2014 r., 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie 

informuje,  że rozpoczyna się nabór do I klasy na rok szkolny 2020/2021, zgodnie        

z rejonizacją  przedstawioną  w Uchwale Rady Miejskiej  w Sulęcinie (Obwód Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  w załączeniu). O rejonizacji decyduje 

miejsce zamieszkania,  a nie zameldowania kandydata.  

1. Do klas I przyjmowane są:  

 dzieci  7 - letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

 dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało     

z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę        

w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 

nauki w szkole podstawowej. 
 

2.  Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły zobowiązani są złożyć druki  

ZGŁOSZENIA dziecka do I klasy na rok szkolny 2020/2021  

 kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I 

przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie     

o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy   

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).  

3.   Rodzice dziecka spoza obwodu szkoły mogą zgłosić dziecko do szkoły składając   WNIOSEK         

      o przyjęcie do I klasy na rok szkolny 2020/2021.  

 

4.   Wypełnione  ZGŁOSZENIA lub WNIOSKI, podpisane przez oboje rodziców lub prawnych 

opiekunów (wyjątek stanowi sytuacja prawna, gdy tylko jeden z rodziców posiada prawa 

rodzicielskie) należy złożyć  w sekretariacie (gab.104) lub u wicedyrektora szkoły (gab.102)              

w terminie od 2 - 13 marca 2020 r.  w godzinach 7.30 – 15.00 ( w dniach  11 - 13 marca                       

dokumenty będą przyjmowane do godziny 17.00 ) .    
 

5.    Kandydaci spoza obwodu szkoły będą przyjęci w miarę wolnych miejsc, na podstawie   

       kryteriów zamieszczonych we wniosku.      

 

6.    Wstępna lista uczniów przyjętych do klasy I będzie podana do wiadomości 20 marca 2020 r.           

        Lista  będzie dostępna  na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.                                                                                                                                                                                                             

7.  W sekretariacie szkoły i na naszej stronie internetowej można zapoznać się z „Zasadami   

przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją” (klauzula RODO). 

      DRUKI dostępne w przedszkolach i sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony 

internetowej szkoły www.spsulecin.pl  

 

                                                                                                                    Sławomir Słonik 

                                                                                                                      

                                                                                                                      Dyrektor SP 2                                                                   

http://www.spsulecin.pl/

