
Przyjmowanie dokumentów: kontynuacji oraz wniosków dotyczących rekrutacji do klas I, 
oddziałów przedszkolnych i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy. 

 

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowi prawni, 

W dniach 01.03.2021r. – 08.03.2021r. przyjmowane są wnioski rekrutacyjne do klasy I dzieci 
zamieszkałych w obwodzie oraz deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy – dotyczy Szkoły 
Podstawowej w Modlnicy i Szkoły Filialnej w Modlniczce. 

Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego wnioski/deklaracje należy składać w budynku Szkoły 
Podstawowej w Modlnicy przy ul. Sportowej 2 w następujący sposób: 

W godzinach 7.30 – 8.30 – wejście boczne do nowego budynku szkoły (dawne gimnazjum) 

W godzinach 8.30 – 15.00 – wejście obok sali gimnastycznej - należy zgłosić pracownikowi obsługi chęć 
złożenia wniosku.  Pracownik administracji zostanie wezwany i przyjmie osobiście Państwa 
dokumenty.  

Nie muszą Państwo osobiście składać wniosków/deklaracji. Ważne, aby na dokumentach widniały 
podpisy obydwojga Rodziców/Opiekunów prawnych. 

 

W dniach 08.03.2021r. – 23.03.2021r. przyjmowane są karty zapisu do klasy I dzieci zamieszkałych 
poza obwodem oraz wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Modlnicy – dotyczy Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Szkoły Filialnej w Modlniczce. 

Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego karty zapisu/wnioski należy składać w budynku Szkoły 
Podstawowej w Modlnicy przy ul. Sportowej 2 w następujący sposób: 

W godzinach 7.30 – 8.30 – wejście boczne do nowego budynku szkoły (dawne gimnazjum) 

W godzinach 8.30 – 15.00 – wejście obok sali gimnastycznej - należy zgłosić pracownikowi obsługi chęć 
złożenia wniosku.  Pracownik administracji zostanie wezwany i przyjmie osobiście Państwa 
dokumenty.  

Nie muszą Państwo osobiście składać wniosków/deklaracji. Ważne, aby na dokumentach widniały 
podpisy obydwojga Rodziców/Opiekunów prawnych. 

 

Druki wniosków/deklaracji/kart można pobrać ze stron internetowych szkół lub w budynku szkoły 
w Modlnicy i w Modlniczce od pracowników obsługi. 

 

Proszę zwracać uwagę na kompletność składanej dokumentacji! 
 

 

 



Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zapisy Statutu Szkoły §58 są następujące: 

 Do klasy I Szkoły Filialnej w Modlniczce pierwszeństwo mają  kandydaci zamieszkali 

w Modlniczce. Dzieci z innych miejscowości obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Modlnicy będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc. 

 Do klasy I Szkoły Podstawowej w Modlnicy w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci 

z obwodu Szkoły w Modlnicy z zastrzeżeniem, że kandydaci zamieszkali w miejscowości 

Modlniczka będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc.  

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci, jeżeli Szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. Pierwszeństwo mają kandydaci zamieszkali w gminie Wielka Wieś. 

 


