OGŁOSZENIE
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
im. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE, UL. ORLA 4
OGŁASZA

ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS I
Rocznik: 2011 – siedmiolatki
Rocznik: 2012 sześciolatki – na wniosek rodziców
1. Zapisów dokonuje się w sekretariacie szkoły od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8.30 - 14.00 (proszę zabrać z sobą
dowód osobisty oraz numer PESEL dziecka).
2. Rodzice kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają
do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy
pierwszej, zgodne z ustalonym wzorem, w terminie od 1 lutego 2018
roku do 30 marca 2018roku.
3. Rodzice kandydata, niezainteresowani zgłoszeniem dziecka
do szkoły obwodowej, składają do dyrektora wybranej szkoły
wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, zgodny
z ustalonym wzorem, w terminie od 3 kwietnia 2018 roku
do 13 kwietnia 2018 roku.
4. Dyrektor organizuje postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła, po
przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie, dysponuje
wolnymi miejscami.
5. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata można pobrać
w szkole lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie
www.bedzin.pl.

OGŁOSZENIE
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
im. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE, UL. ORLA 4
OGŁASZA NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Kontynuacja wychowania przedszkolnego:
Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają
na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 22 lutego
do 28 lutego 2018 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym
samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.
Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole:


do rekrutacji w terminie od 1 do 30 marca 2018 roku przystępują tylko
dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Będzina,



do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole prowadzonym przez miasto Będzin przystępują
dzieci 6-letnie (rocznik 2012), 5-letnie (rocznik 2013), 4-letnie (rocznik
2014) oraz 3-letnie (rocznik 2015).

Wypełnienie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem:


wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,



wybrać maksymalnie 3 placówki wychowania przedszkolnego prowadzone
przez miasto Będzin,



utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której
wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego
wyboru,



zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,



złożyć w wybranej placówce wychowania przedszkolnego wniosek wraz
z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami) potwierdzającymi wskazane
kryteria.



zapisów dokonuje się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.30 - 14.00 (proszę zabrać z sobą dowód osobisty oraz numer
PESEL dziecka)
Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może
ubiegać się o miejsce w Przedszkolu Miejskim nr 5 z odziałem specjalnym,
w Przedszkolu Miejskim nr 6 z oddziałami integracyjnymi lub w Szkole
Podstawowej nr 11 z oddziałem przedszkolnym integracyjnym.

Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata można pobrać w szkole
lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl.

