
Informacja o naborze na rok szkolny 2016/2017 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 
im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze  

zapraszają dzieci 6 i 7 – letnie   

do odbycia przygotowania przedszkolnego lub rozpoczęcia obowiązku 
szkolnego w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 

I. Informacje ogólne o naborze w roku szkolnym 2016/2017 

1. Dzieci siedmioletnie (rocznik 2009) zapraszamy do klasy pierwszej. 

Według zmienionych przepisów ustawy o systemie oświaty, obowiązek szkolny 
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 18. roku życia 

Jeżeli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, to rodzic dziecka składa zgłoszenie 
lub w sytuacji zamieszkania poza obwodem szkoły składa wniosek, celem zapisu 
do szkoły. 

Druki wniosków i zgłoszeń będą dostępne na stronie www.zielona-gora.pl                  
lub w sekretariacie szkoły. 

2. Dzieci sześcioletnie (rocznik 2010) zapraszamy do klasy pierwszej lub 
oddziału przedszkolnego.  

a) do oddziału przedszkolnego zapraszamy dzieci, które według rodziców 
i nauczycieli przedszkola nie są jeszcze gotowe do podjęcia nauki w klasie 
pierwszej. 

Rodzic składa wniosek, bez względu na miejsce zamieszkania dziecka (dziecko 

zamieszkuje w Mieście Gminie Zielona Góra) 

 

Zapewniamy, że zapewnimy dzieciom odpowiednie warunki godzinach 06.40-16.40 

w wydzielonych pomieszczenia dla dzieci sześcioletnich w osobnej części budynku, 

dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. Proponujemy poza realizacją 

podstawy programowej ciekawe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

 b)  do klasy pierwszej zapraszamy dzieci, które według rodziców i nauczycieli 
przedszkola  już są gotowe do podjęcia nauki w klasie pierwszej. 

Rodzic składa zgłoszenie, jeżeli dziecko zamieszkuje w  obwodzie lub wniosek, jeśli 
dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły. 

Druki wniosków i zgłoszeń będą dostępne na stronie www.zielona-gora.pl            
lub w sekretariacie szkoły. 

http://www.zielona-gora.pl/
http://www.zielona-gora.pl/


Warunki przyjęcia sześciolatka do klasy pierwszej: 

Jeżeli dziecko spełni jeden z poniższych warunków: 

1. Korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 i jest 
urodzone w okresie 1 stycznia-31 grudnia 2010 roku – przyjęte na wniosek 
rodziców 

2. Nie korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 –                
przyjęte na wniosek rodziców, ale po uzyskaniu  opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej. 

Zachęcamy rodziców dzieci sześcioletnich:  

 które w roku 2015/2016 realizują podstawę programową wychowania 

przedszkolnego, a według wychowawcy przedszkola są gotowe do podjęcia 

nauki w klasie I 

 ciekawych świata, otwartych i żądnych wiedzy 

 rozwijających się prawidłowo pod względem emocjonalno-społecznym 

 

do zapisania do klasy I  z językiem angielskim:   

 

 z rozszerzonym programem nauczania o innowacje pedagogiczne „Klub 

Młodego Badacza” i „Matematyka dla smyka – gry i zabawy logiczne” 

 z dodatkową bezpłatną ofertą zajęć pozalekcyjnych dla całego oddziału 

klasowego: 

- zabawy z j. angielski - 2 x w tygodniu;  

- zajęcia Mały Artysta – 2 x w tygodniu;  

- biblioterapia Bajdurkowo – 1 x w tygodniu; 

- gry i zabawy sportowe  z ukierunkowaniem na piłkę nożną lub  

  taniec – 2 x w tygodniu;  

- Minifitness Kids – 1 x w tygodniu; 

- Kuchcikowo - 1 x– w miesiącu 

 

Zapewniamy, że z powodzeniem realizujemy program nauczania dla dzieci 

rozpoczynających naukę w wieku sześciu lat, dostosowując tempo pracy do 

możliwości i predyspozycji dzieci. Szkoła przygotowała wydzielone pomieszczenia 

dla dzieci sześcioletnich w osobnej części budynku. 

Wszystkich rodziców wraz dziećmi zainteresowanych podjęciem nauki           
lub odbycia przygotowania przedszkolnego w naszej szkole  

zapraszamy na Dzień Otwarty  

10 marca w godzinach 17.00-19.00 

 


