Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
ul. Szkolna 7
55 – 050 Sobótka
tel. (071) 3162 649
fax. (071) 390 4131 email sp.rogow.sob@wp.pl www.sprogow.sobotka.pl

OGŁOSZENIE
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
w dniach od 2 - 31 marca w godz. od 8.00 do 15.00 ogłasza zapisy uczniów na rok szkolny 2015/16
DO KLASY PIERWSZEJ
Obowiązek szkolny obejmuje:
 dzieci 7 letnie – urodzone w 2008r. (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole);
 dzieci 6 letnie – urodzone w 2009r.(wszystkie 6 latki ).
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Obowiązek przygotowania przedszkolnego obejmuje:
 obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dotyczy dzieci 5.letnich, które urodziły się w roku 2010.
Kandydaci, zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej w Rogowie Sobóckim (Rogów Sob., Żerzuszyce, Michałowice, Mirosławice, Mirosławiczki, Kryształowice,
Siedlakowice, Wojnarowice, Okulice), którzy ubiegają się o przyjecie dziecka do klasy I lub oddziału przedszkolnego przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia
złożonego w sekretariacie szkoły. Wzór zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej szkoły lub osobiście w szkole.
Do wniosku do szkoły dołącza się:
 odpis aktu urodzenia dziecka wraz z oryginałem dla poświadczenia i numer PESEL,
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w porozumieniu przepisów ustawy z dn. 27VII 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm. 5),
 prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicami,
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r.
poz. 135, ze zm. 6).
Wypełnione zgłoszenie lub wniosek podpisują oboje rodziców lub opiekunów dziecka. Podpisy złożone na zgłoszeniu lub wniosku są potwierdzeniem zgodności
informacji zawartych w zgłoszeniu lub wniosku ze stanem faktycznym.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”( art. 20t ust6 ustawy o systemie oświaty).
W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły. Szczegółowe kryteria naboru zawiera Regulamin Rekrutacyjny.
Dyrektor Szkoły Mariola Pilichowska

