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e-mail: sp_radawiec@poczta.onet.pl

Radawiec Duży, dnia 27.01. 2021r.

Szanowni Państwo,
w naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I oraz oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2021/2022.
Zapraszamy do zgłaszania do klasy I naszej szkoły dzieci urodzone w roku 2014 i
(ewentualnie) 2015.
Zapraszamy również do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole dzieci urodzone w
2015 r. /obowiązkowe przygotowanie przedszkolne/ oraz dzieci młodsze.
Rekrutacja do klasy I i oddziałów przedszkolnych w naszej szkole odbędzie się w terminie
01.01.2021 r. do 19.03.2021 r.
Ogłoszenie list przyjętych: 29.03.2021 r.
Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:
Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.
Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2017/2018 obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od
7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły
podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno –
pedagogiczną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (DZ.U. z
2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669 i 2245)
Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I naszej szkoły dokonują
rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 8:00
do 15:30 lub wysyłając wypełnione dokumenty w formie skanu lub zdjęć na adres mailowy
szkoły: sp_radawiec@poczta.onet.pl.
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:

– zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka,
– dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) do wglądu,
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) - do wglądu,
– w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów
prawnych (np. orzeczenia sądu),
– zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o
gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I /do okazania w terminie późniejszym/

Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej szkole lub do
klasy I naszej szkoły rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać:
– poprawny numer PESEL dziecka,
– adres zameldowania dziecka,
– adres zamieszkania dziecka,
– numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) umożliwiające szkole szybki kontakt,
– inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.
W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu
szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej
szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły (tel. 81 5030022).
Uczniowie szkoły i oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania ze stołówki
szkolnej, po uprzednim zapisaniu się. Obecnie cena jednego obiadu dla ucznia w stołówce
szkolnej wynosi 4, 00 zł. zaś śniadania 2 zł. (deklaracja w załączniku)
W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci mogą
korzystać ze świetlicy w godz. 7:00.00-16:45. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne z
wyłączeniem dzieci urodzonych w roku 2015, 2016, 2017( 5, 4, 3 – latki). Rodzice (5, 4, 3 –
latków), których dzieci przebywają w szkole w czasie przekraczającym czas realizacji
podstawy programowej (5godzin) są zobowiązani do uiszczania opłat w wysokości 1 zł za
każdą rozpoczętą godzinę przebywania dziecka w świetlicy. Przyjęcia do świetlicy dokonuje
się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia.

Pliki do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego /dla dzieci, które uczęszczają do oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym.
3. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
4. Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do klasy I /dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
5. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

6. Deklaracja dotycząca czasu pobytu dla oddziału przedszkolnego.
7. Deklaracja dotycząca spożywania posiłków.
Dokumenty - wszystkie wymienione poniżej- dotyczące przetwarzania danych osobowych
rodziców/opiekunów prawnych i zgłaszanych dzieci prosimy o dołączenie do wniosku/zgłoszenia.
Karta informacyjna (P)
Karta informacyjna (PR)
Karta informacyjna (ZR)
Karta informacyjna (Z)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Z)
Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka (ZR)
Wszystkie wymienione dokumenty powinny być podpisane czytelnie przez oboje rodziców.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ziemi Lubelskiej
w Radawcu Dużym
Hanna Szymańska

