
Szanowni Państwo, 
nabór  na  rok  szkolny  2021/2022  prowadzony  jest  przy  wykorzystaniu
elektronicznego systemu rekrutacji do klas I.
Zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 rozpoczynają  się  
1  marca  2021  roku.  Składanie  wniosków  przez  rodziców  odbywa  się  przez
elektroniczny serwis rekrutacyjny  https://sp-sosnowiec.nabory.pl/   w okresie
od 1 do 19  marca br. do godz. 15:00.

Rodziców  niemających  dostępu  do  Internetu  i  rodziców  dzieci  nieposiadających
numeru  PESEL  lub  w  przypadku  innych  problemów  serdecznie  zapraszamy  do
szkoły  w  celu  elektronicznego  wypełnienia  wniosku  przez  Dyrektora  Szkoły  lub
prosimy o kontakt telefoniczny 32 291 32 34 albo mailowy sp10@sosnowiec.edu.pl
w celu  ustalenia formy pomocy.

Do szkoły będą przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły.   
W celu  odnalezienia  szkoły  obwodowej  dla  danego  adresu  zamieszkania  można
użyć wyszukiwarki obwodów.
W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza  
w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy 
na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły 
w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2021 do godz. 15:00. 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na
wniosek  rodziców  złożony  przez  elektroniczny  serwis  rekrutacyjny  
https://sp-sosnowiec.nabory.pl/ ,  w  wyniku  postępowania  rekrutacyjnego,  jeżeli
szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami. Rodzice dzieci zamieszkałych poza
obwodem, którzy  chcą  zapisać  dziecko  do  naszej  szkoły  powinni
w formularzu  rekrutacyjnym  wskazać  Szkołę Podstawową nr 10 im. Orła Białego
w Sosnowcu  jako  szkołę  pierwszego  wyboru.  W postępowaniu  rekrutacyjnym są
brane  pod  uwagę  kryteria  określone  przez  organ  prowadzący.  Po  wypełnieniu
formularza
w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się  Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
podstawowej na rok szkoły 2021/2022, który  należy wydrukować, podpisać i złożyć
wraz  w  wymaganymi  dokumentami  do  szkoły  w  nieprzekraczalnym  terminie  do
19.03.2021 do godz. 15:00. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji
na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły.
W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu
braku  wolnych  miejsc,  dziecko  będzie  miało  zapewnione  miejsce  w  szkole
obwodowej,  w obwodzie której mieszka.

Po publikacji  listy zakwalifikowanych, należy dokonać potwierdzenia woli  przyjęcia
bezpośrednio w systemie po zalogowaniu. 

Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stornie internetowej szkoły sp10.vot.pl
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