
Zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Stalach 
 
 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Stalach informuje, że od 9 marca 2020r. rozpoczęły się zapisy do 
klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 i potrwają do 31 marca 2020 roku. 
 

1. Do klasy I przyjmowane są: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte 
obowiązkiem szkolnym. 

 
2. Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko 

korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma 
rozpocząć naukę w szkole (potwierdzone zaświadczeniem) albo posiada opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

 
Załączniki: 
 

1. Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego.  

2. Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, który można pobrać ze strony i wypełniony 
przesłać na adres  zsstale@op.pl 



Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia nr 8.2020  
Wójta Gminy Grębów z  
dnia 17 stycznia 2020 r. 

 

 

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów  

Lp.   Rodzaj czynności  Termin   w Termin   w 
        postępowaniu postępowaniu 

        rekrutacyjnego uzupełniającym 

1. Złożenie  wniosku  o  przyjęcie  do   

 szkoły  podstawowej wraz 
od 9 marca 2020 r. od 3 sierpnia 2020 r.  

z dokumentami potwierdzającymi  do 31 marca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.  
spełnianie przez kandydata warunków  

do godz. 15
00 

do godz. 15
00 

 lub kryteriów  branych pod uwagę 
   

 w postępowaniu rekrutacyjnym    

2. Weryfikacja  przez komisję   

 rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do   

 klasy I szkoły podstawowej 
do 13 kwietnia 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.  

i dokumentów potwierdzających  

do godz. 15
00 

do godz. 15
00 

 spełnianie przez kandydata warunków 
   

 lub kryteriów  branych pod uwagę   

 w postępowaniu rekrutacyjnym    

3. Podanie  do  publicznej  wiadomości   
 przez komisję rekrutacyjną listy 14 kwietnia 2020 r. 20 sierpnia 2020 r. 

 kandydatów  zakwalifikowanych do godz. 12
00 

do godz. 12
00 

 i kandydatów niezakwalifikowanych   

4. Potwierdzenie przez  rodzica  od 14 kwietnia 2020 od 20 sierpnia 2020 

 kandydata woli przyjęcia w postaci godz.13
00 

r. od godz. 13 
00

 do 
 pisemnego oświadczenia.   do 27 kwietnia 2020 r. 25 sierpnia 2020 r. 

        do godz. 15
00 

do godz. 15
00 

5. Podanie  do  publicznej  wiadomości   
 przez komisję rekrutacyjną listy 28 kwietnia 2020 r. 26  sierpnia  2020  r. 

 kandydatów przyjętych i kandydatów do godz. 12
00 

do godz. 12
00 

 nieprzyjętych.      



KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM.PROF. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 

2020/2021 
 

Dane osobowe dziecka - kandydata: 

 

 Imię Drugie imię        Nazwisko          
                                                   

                                                   

 PESEL       Data urodzenia         Miejsce urodzenia     

                                                   

 Adres zamieszkania dziecka:                           

 Ulica                  nr domu    nr lokalu     
                                                  

                                                   

 Kod Miejscowość                           
                                                  

                                                   

 Województwo    Powiat             Gmina          
                                                 

                                                   

 Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania:          

 Ulica           nr domu        nr lokalu     
                                            

                                                   

 Kod Miejscowość                           

                                                   

 Województwo    Powiat             Gmina          
                                                   

                                                    
 

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w 

 

...................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres przedszkola) 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

W przypadku niepełnosprawności dziecka - należy dołączyć orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 



Dane osobowe Rodzica / Rodziców/ Opiekunów prawnych 
Imię i nazwisko matki/opiekuna 

prawnego:………………………………………………………… 

telefon: …………………………. 
 

e-mail …………………………………………………………….. 
 

adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………… 
ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość 

 
 

Imię i nazwisko ojca / prawnego 
 

opiekuna : ……………………………………………………… 
 

telefon: …………………………. 
 

e-mail …………………………………………………………… 
 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….  
ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość. 

 

 

……………………………………………………. 
 

data i podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów 
 
Oświadczam, że oboje rodziców posiadamy pełne prawa rodzicielskie i jedno z nas może reprezentować interesy 

obojga w sprawach związanych z edukacją naszego dziecka - TAK lub NIE * *Jeśli NIE proszę wypełnić 

poniższe oświadczenie. Oświadczam, że pełnię praw rodzicielskich posiada 

tylko…..………………….…………………………..……………… 
  
(jeżeli pełnię praw rodzicielskich posiada jedna lub inna osoba należy wpisać jej imię i nazwisko oraz dostarczyć  

odpowiednią dokumentację) ……………………………………………………. 
 

podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów 
 

 

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszym zgłoszeniu informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym. 
 

……………………………………………………. 
 

podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów 
 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym 

podpisem.……………………………………………………. 
 

podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów 
 
Informacje dodatkowe. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu oraz oświadczenie będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1148)2.Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w 

oświadczeniu jest Dyrektor Zespołu Szkół w Stalach. 



 


