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  Szanowni Państwo,  
     Rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna nowy okres w funkcjonowaniu naszej 

Szkoły w warunkach lokalowych na miarę XXI wieku. Od 3 września 2018 r. 

Szkoła Podstawowa w Karniowie będzie prowadzić  swoją działalność   

w  jednym, nowym  obiekcie szkolnym, do którego będą uczęszczały dzieci 

zamieszkałe w jej rejonie w miejscowościach: Czulice, Karniów i Głęboka oraz  

w miarę wolnych miejsc uczniowie z innych rejonów. 

Będziemy dysponować salami umożliwiającymi następującą organizację zajęć 

dla uczniów klas I-VIII:  

� parter:  sale zajęć klas I-III i świetlicy  oraz wydzielona część  budynku  

   dla oddziałów  przedszkolnych  

� piętro: sale zajęć klas IV-VIII  

                           

   OFERUJEMY dla UCZNIÓW :  
� od  roku szkolnego 2018/2019 naukę w nowym budynku Szkoły 

Podstawowej w Karniowie. 
� świetlicę szkolną dla uczniów klas I-VIII działającą od godziny 6.30 do 

godzin dostosowanych do potrzeb rodziców 
� możliwość korzystania przez uczniów z odpłatnych ciepłych posiłków 
� naukę w  mało licznych klasach 
� zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

terapeutyczne, indywidualne prowadzone przez specjalistów 
� szeroki wybór  zajęć  rozwijających  zainteresowania i konkursy 

przedmiotowe i tematyczne: szkolne, powiatowe, wojewódzkie, 
ogólnopolskie 

� wyjazdy edukacyjne: wycieczki, biwak, zielona szkoła, 
� zajęcia na basenie 
� spotkania: z ciekawymi ludźmi, integracyjne dla uczniów i członków ich 

rodzin 
� warsztaty artystyczne z twórcami 
� programy zdrowotne i  edukacyjne,  akcje  charytatywne 

 
 
 
 

    
                                                                                                                                   
                                
 
 

OFERUJEMY dla DZIECI PRZEDSZKOLNYCH:  

                          
 

� zajęcia w wydzielonej części budynku w dostosowanych do ich potrzeb  
    salach zajęć  i placem zabaw 
� bezpłatne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w dwóch oddziałach: dla 
dzieci 6 i 5 letnich oraz dla dzieci 4 i 3 letnich 
�    Możliwość korzystania z posiłków  
� zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,  
    terapeutyczne, indywidualne prowadzone przez specjalistów 
� wyjazdy edukacyjne  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Serdecznie zapraszamy  

 

Zapisy dzieci uczęszczających do ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO i  KLASY PIERWSZEJ  
   w roku szkolnym 2017/2018  prowadzone są  w dniach 1-31 marca 2017 r. 

  

INFORMACJE O ZAPISACH DZIECI:     
KARNIÓW 33,  32-010 Luborzyca        �: (12) 387-10-79,     

e-mail: szkolakarniow@op.pl,     www.spkarniow.edupage.org 
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Zapisy dzieci 
do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2018/2019 

Do oddziałów przedszkolnych zapisywane są: 
-  oddział I: dzieci  6-letnie i  5 letnie   
-  oddział II: dzieci 4-letnie i 3 letnie  

      Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub  w innej formie 
wychowania przedszkolnego. 
 

Do klasy I zapisywanie jest dziecko, które objęte jest realizacją obowiązku szkolnego.   
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku  
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

• Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 

• Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do 
przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki 
w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną. 

WAŻNE! 
• Druki związane z dokonaniem zapisu można pobrać u dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Karniowie lub ze strony internetowej szkoły.  

• Przy zapisie dziecka rodzice przedkładają „Skrócony odpis aktu urodzenia” dziecka, 
dokument potwierdzający zameldowanie i numer PESEL dziecka. 

• Zapisu do oddziału przedszkolnego w szkole, klasy I mogą dokonać rodzice/prawni 
opiekunowie dziecka. 

  

Dokumenty do pobrania www.spkarniow.edupage.org 
1._WNIOSEK_PRZEDSZKOLE__2018_2019_.doc 
2._WNIOSEK_klasa_I_2018/2019_.doc 
3._deklaracja-oddzial-przedszk_2018.2019.doc 
 
       Rodzice dzieci zameldowanych w rejonie Szkoły Podstawowej w Karniowie, którzy  
zdecydują się posłać swoje dziecko do innej placówki, są zobowiązani do niezwłocznego  
powiadomienia dyrektora szkoły rejonowej o miejscu realizacji obowiązku rocznego  
przygotowania przedszkolnego  i  obowiązku szkolnego 

                                Z   ODDZIAŁAMI   PRZEDSZKOLNYMI 
 

             
 

Planowane otwarcie nowego obiektu  
3 września  2018 r. 

 

 

 

INFORMATOR 

O ZAPISACH DZIECI     
                   uczęszczających  do: 

                   � ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH 

                   � KLASY  PIERWSZEJ 
                        w roku szkolnym  2018/2019 
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KARNIÓW 33,  32-010 Luborzyca        �: (12) 387-10-79,     

e-mail: szkolakarniow@op.pl,     www.spkarniow.edupage.org 
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