Szanowni Państwo,
Jeżeli w Waszym życiu i życiu Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny ważny okres- edukacja
przedszkolna a także pierwszy etap edukacji szkolnej w klasie pierwszej, zapraszamy do zapoznania
się z ofertą Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach:
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (tzw. zerówki),
- klasy pierwszej szkoły podstawowej,
- oddziału dwujęzycznego klasy VII,
oraz z zasadami rekrutacji.
Terminy rozpoczęcia rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Daszewicach:
1. 23 lutego 2021 r. - oddział przedszkolny,
2. 02 marca 2021 r. - klasa pierwsza,
3. 07 kwietnia 2021 r. - oddział dwujęzyczny klasy VII.
Postawą prawną rekrutacji są:
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2020, poz. 910 ze zm.).
2. Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół , placówek i centrów ( Dz. U. 2019, poz. 1737).

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy odbywa się elektronicznie
poprzez następujące strony:
- oddział przedszkolny:

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl
- klasa pierwsza:

www.mosina.podstawowe.vnabor.pl
Na powyższych stronach internetowych dokładnie opisane są etapy rekrutacji poprzez Internet.
Przyjęte rozwiązania pozwalają uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem
miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite
bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach rekrutacyjnych.

Osoby, które nie mają dostępu do komputerów z Internetem czy drukarką , mogą wypełnić wniosek na
drukach pobranych w szkole po uprzednim telefonicznym/e-mailowym umówieniu się. Adres poczty
mailowej: spdaszewice@op.pl numer telefonu: 618939913.
W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu rekrutacyjnego, wypełniony
wniosek/zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły podstawowej, dotyczy klas pierwszych)
po wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć wraz z załącznikami do wniosku (oświadczenia
o spełnianiu kryterium) w oddziale przedszkolnym lub szkole podstawowej pierwszego wyboru.
Wnioski wypełnia się, korzystając z ww. strony.
Ze względu na panujący reżim sanitarny, w związku z pandemia Covid-19, wnioski/ zgłoszenia
zaklejone w kopercie należy wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się na drzwiach wejściowych
do szkoły. Pracownik szkoły dwukrotnie w ciągu dnia opróżniać będzie skrzynkę pocztową
i przekazywać dokumenty do sekretariatu szkoły.

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w klasie VII odbywa się w wersji papierowej.

Elektroniczny system Nabór Vulcan zostanie zamknięty:
- 16 marca 2021 r. dla oddziału przedszkolnego,
-23 marca 2021 r. dla klasy pierwszej.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku szkolnym nie jest możliwa
organizacja tradycyjnych „Drzwi otwartych”. Informacje o
naszej szkole oraz zasadach
rekrutacji znajdziecie Państwo w załączonych materiałach na stronie głównej oraz w zakładceRekrutacja.

Z poważaniem
Katarzyna Skrzypczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach

