
REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU 

SZKOLNYM 2021/2022 

 

Uruchomienie systemu e- rekrutacji dla osób zainteresowanych zapisaniem 

ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej rozpoczyna się 

dnia 01.03.2021r. od godziny 9.00, a kończy 29.03.2021r. o godzinie 15.00 

 

1. Na stronie internetowej szkoły – formularz ELEMENTO 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH- złożenie wniosku 

w formie elektronicznej. 

 

2. Ze względu na sytuację związaną koronawirusem wywołującym  

COVID-19 nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej 

w placówce.  

 

3. Rodzic samodzielnie wypełnia Wniosek Rekrutacyjny  do dnia 

29.03.2021r., tylko elektronicznie poprzez stronę internetową moduł 

Elemento: 

 

- następnie wypełniony wniosek musi wydrukować, 

- następnie wypełniony wniosek należy podpisać, 

- następnie zeskanować wniosek i inne dokumenty ( orzeczenia, opinie) w 

formacie PDF lub zrobić czytelne zdjęcie każdej strony wniosku, 

- ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma 

możliwości osobistego złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru. 

Wniosek w formacie PDF lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą 

elektroniczną na maila : sp12@www.glogow.pl do szkoły podstawowej 

pierwszego wyboru.  

 

4. Wniosek rekrutacyjny składa się najpóźniej do dnia 29.03.2021r. do godz. 

15.00. we wniosku rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek. 

Jeżeli uczeń ubiega się o przyjęcie do szkoły podstawowej, w obwodzie 
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której nie mieszka, powinien wskazać na drugim ( w przypadku wyboru 

dwóch szkół) lub na trzecim ( w przypadku wyboru trzech szkół) miejscu 

listy priorytetów, numer i adres rejonowej szkoły podstawowej.  

 

5. Klasa Integracyjna- nauczanie integracyjne jest formą kształcenia 

specjalnego, które umożliwia uczniom niepełnosprawnym rozwój 

społeczny oraz zdobycie wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami, 

jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Oddziałem integracyjnym jest 

taki oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem ze swoimi 

pełnosprawnymi rówieśnikami.   

 

 Liczba wszystkich uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 

15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W liczbie 

uczniów niepełnosprawnych mieszczą się uczniowie 

niepełnosprawni:  niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo 

widzący, niepełnosprawni ruchowo, w tym z afazją, 

niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. W klasie uczy dwóch nauczycieli; wychowawca i 

nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.  

 

 Przy składaniu wniosków do klasy integracyjnej, uczniowie 

niepełnosprawni przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców i 

aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wydanego na I etap edukacyjny w szkole podstawowej, wydane  

przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

 

 Rodzice uczniów pełnosprawnych zainteresowanych nauką w 

klasie integracyjnej, piszą na wniosku - zapisanie do klasy 

integracyjnej. W przypadku zapisania dziecka do klasy 

integracyjnej nie obowiązuje rejonizacja. Nauka w klasie 

integracyjnej uczy dzieci zrozumienia, empatii, otwartości na 

drugiego człowieka, pokazuje dzieciom, że każdy z nas jest inny, 

ale każdy jest ważny i wartościowy. 

 



Nad prawidłowością funkcjonowania placówki czuwa dyrektor i trzech jego 

wicedyrektorów.  

Naszym uczniom zapewniamy: 

 Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę gwarantującą wysoki poziom 

nauczania w przyjaznej atmosferze.  

 Wysoką jakość usług edukacyjnych, w tym 

- nowoczesne metody nauczania 

- nauka języka angielskiego od pierwszej klasy 

- nauka pływania w ramach obowiązkowych zajęć 

- możliwość nauki w wysoko funkcjonujących klasach integracyjnych z 

niepełnosprawnymi kolegami i koleżankami 

- różnorodne formy terapii, na podstawie opinii i orzeczeń: zajęcia z 

surdopedagogiem , tyflopedagogiem, logopedia, rewalidacja ruchowa i 

ogólnorozwojowa, zajęcia z elementami integracji sensorycznej, zajęcia 

rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, Biofeedback, zajęcia 

wyrównawcze 

- zajęcia na świetlicy szkolnej 

- udział dzieci w licznych konkursach, zawodach i innych 

przedsięwzięciach szkolnych 

- opieka medyczna, opieka pedagoga i psychologa 

- smaczne obiady w stołówce szkolnej 

- monitoring szkoły 

 Nowoczesną bazę dydaktyczną, w skład której wchodzą: 

- bogato wyposażone sale lekcyjne, z dostępem do Internetu 

- dobrze wyposażone sale gimnastyczne, salka do gimnastyki 

korekcyjnej, pływalnia, nowoczesne boiska sportowe i plac zabaw 

- sala relaksu, audiowizualna, pracownia komputerowa 

- dobrze wyposażona biblioteka szkolna z czytelnią 

- stołówka szkolna 

 Absolwenci naszej szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce 

oraz odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i 

zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, miejskim i 

ogólnopolskim.  

 

 


