
KOMUNIKAT  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniewicach  

z dnia 04 lutego 2023r. 
 

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

w roku szkolnym 2023/2024 
 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 

Od 27 lutego 2023 r. do 20 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 

2023/2024.  

Liczba wolnych miejsc wynosi: 

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

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

 

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

lata.  

2. Obowiązek przedszkolny dotyczy dzieci , które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat- dla tych 

dzieci przedszkole jest obowiązkowe 

3. Rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkola w SP Staniewicach  wypełniają Deklarację  o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - Załącznik  1/OP 

4. Rodzice dzieci, które dopiero zaczną chodzić do przedszkola wypełniają Wniosek o przyjęcie  dziecka 

do przedszkola - Załącznik 2/OP 
5. Kolejnym etapem rekrutacji od 4 do 17 kwietnia 2023 jest pisemne potwierdzenie przez rodzica dziecka 

Woli przyjęcia  (dotyczy tylko nowych  dzieci w przedszkolu ) Załącznik 3 

6. Druki dostępne są  w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie szkoły w zakładce „Dla Rodziców”- 

„Rekrutacja”  

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KLAS PIERWSZYCH 

 

Od 27 lutego 2023 r. do 20 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 

2023/2024.  

Liczba wolnych miejsc wynosi: 

1) 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  

1/kl. 1 
b) na Wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami – Załącznik 2/kl.1 

 

3. Kolejnym etapem rekrutacji od 4 do 17 kwietnia 2023 jest pisemne potwierdzenie przez rodzica ucznia  

Woli przyjęcia  (dotyczy tylko uczniów z poza obwodu szkoły) Załącznik 3 
 

 
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) 

 


