
KOMUNIKAT  
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniewicach  

z dnia 04 lutego 2022r. 

 

o liczbie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych i klasie I szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2021 /2022 

 

 

Działając zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 

r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach  informuje, że 

nabór do oddziałów przedszkolnych i klasy I w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony w terminie 

od 21.02.2022r. do 21.03.2022r. 

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Staniewicach, Staniewice 

61, 76-113 Postomino osobiście, w formie listu lub skanu wysłanego na adres: 

szkola_staniewice@onet.pl  

Prosimy o potwierdzenie przesłania dokumentów pod nr tel. 598108623 ( godz.8.00-15.00) 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 

1) Grupa I - (dzieci 3 i 4 - letnie) - 17 miejsc; 

2) Grupa II - (dzieci 5 i 6 - letnie) - 25 miejsc; 

3) Klasa I SP - 25 miejsc. 

 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym podlegają obowiązkowi szkolnemu i nie odroczono im rozpoczęcia 

spełnienia obowiązku szkolnego oraz dzieci w stosunku do których podjęto decyzje o 

wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Postomino 

przyjmuje się:  

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia 

– Załącznik nr 1/kl. 1 

b) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, 

gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami – Załącznik nr 2/kl.1 

 

3. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym ukończyły 3 lata.  

4. Obowiązek przedszkolny dotyczy dzieci , które w danym roku kalendarzowym kończą 

6 lat- dla tych dzieci przedszkole jest obowiązkowe 

5. Rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkola w SP Staniewicach  wypełniają 

deklarację  kontynuacji - Załącznik  1/OP 

6. Rodzice dzieci, które dopiero zaczną chodzić do przedszkola wypełniają Załącznik 

2/OP 

 

https://cloud5s.edupage.org/cloud/ZAL.1-KL.1_KARTA_ZGLOSZENIA_DO_KLASY_I.pdf?z%3A4UM4B8aPhg3B7YKhMdT7JSYLDXpvqqCE4hFsr1g9axA%2BDOOLBnFuu8q2s5JPeaN%2F
https://cloud7s.edupage.org/cloud/ZAL._2_KL.1_WNIOSEK_PRZYJECIA_DO_KLASY_I.pdf?z%3AgLsEOMMBg1bOYQOIDR3Jejn%2FcSEtwef3GdQVhACQe6E%2BbzS9Ce1IIi2H%2FV%2FiAYG0
https://cloud5s.edupage.org/cloud/ZAL._1_OP__DEKLARACJA_RODZICOW_O_KONTYNUOWANIU__EDUKACJI_W_ODDZIALE_PRZEDSZKOLNYM.pdf?z%3Ac6gQcZ6btxE4J%2BBFPuGjsXFCUEHimrNMI3u4rWpf7rcV3eoCy908PvOwb05KV%2BqF
https://cloud7s.edupage.org/cloud/ZAL._2_OP_WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_DO_ODDZIALU_PRZEDSZKOLNEGO.pdf?z%3A2CPdXKElNNlA7tuMiLK%2B6g6yWDAl45B2UQboclhPNEAKG5zp8Uu8shHsRtOj8CE1
https://cloud7s.edupage.org/cloud/ZAL._2_OP_WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_DO_ODDZIALU_PRZEDSZKOLNEGO.pdf?z%3A2CPdXKElNNlA7tuMiLK%2B6g6yWDAl45B2UQboclhPNEAKG5zp8Uu8shHsRtOj8CE1

