ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
IM. JANA PAWŁA II W POLICACH
Przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków
1. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich.
2. Pozostawia jednocześnie prawo dla dzieci 6-letnich do rozpoczęcia edukacji w pierwszej
klasie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów pod warunkiem, że dziecko wcześniej
korzystało z wychowania przedszkolnego i posiada opinię poradni psychologicznopedagogicznej.

Na podstawie Uchwały nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Policach, Zarządzenia nr 98/2017
Burmistrza Polic oraz Ustawy , Prawo Oświatowe(Dz.U. z 2017 r poz. 59) w roku szkolnym 2017/2018
do szkoły przyjmuje się:
1. Z urzędu na podstawie zgłoszenia dzieci urodzone w 2010 r. zamieszkałe w obwodzie Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach, który obejmuje następujące ulice:
• osiedle Anny Jagiellonki,
• osiedle Księcia Bogusława,
• część osiedla Dąbrówki –
(ulice: Grzybowa numery parzyste, Spółdzielców, Krzywa, Robotnicza, Odrzańska, Bohaterów
Westerplatte, Ludwika Zamenhofa,
Piaskowa od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową,
Bursztynowa,
Bankowa od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej numery parzyste,
Bankowa od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Polskiego Czerwonego
Krzyża numery nieparzyste,
Janusza Korczaka, Kresowa),
• sołectwo Siedlice.
2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów o wcześniejsze przyjęcie do szkoły dzieci
urodzone w 2011 r. – zamieszkałe w obwodzie szkoły (wymagana opinia z poradni
psychologiczno-pedagogicznej).
3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli
w szkole są wolne miejsca .
4. Jeżeli wpłynie więcej wniosków o przyjęcie uczniów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc
przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkoły podstawowej
zawarte są w zarządzeniu nr 98/2017 Burmistrza Polic.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej zawarte są w załącznikach:
1. Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Police w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji
2. Uchwała Nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 r.

Druki do wypełnienia przez rodziców/prawnych opiekunów:
1. Karta zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły
2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu
3. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły (wypełniane po wywieszeniu list w terminie od
28.04 – 11.05)

