
 
 

     
 
 
 

                    
Drodzy Rodzice ! 

Informuję, że zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku na rok szkolny 

2020/2021 odbywać się będą DROGĄ ELEKTRONICZNĄ do klas o profilu ogólnym w dniach 

2-23 marca 2020 r. oraz do klasy o profilu pływackim 2-13 marca 2020 r. 

 

Wniosek/zgłoszenie należy wypełnić na stronie: https://sp-slupsk.nabory.pl 

Do wniosku do oddziału „I” należy dołączyć ”Deklarację zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej 

nr 8 w Słupsku” (do pobrania ze strony internetowej szkoły sp8.slupsk.pl lub w sekretariacie). 

      Do wniosku do klasy sportowej-pływackiej należ dołączyć : 

1) oświadczenie rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej (do pobrania 

ze strony internetowej szkoły sp8.slupsk.pl  lub w sekretariacie), 

2) oświadczenie/deklaracja rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej 

(do pobrania ze strony internetowej szkoły sp8.slupsk.pl  lub w sekretariacie), 

3) orzeczenie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej-

płatne lub lekarza rodzinnego-bezpłatne potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia 

kandydata – dostarczyć w połowie sierpnia   

4) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klas pływackich odbędzie 

się na pływalni SOSiR w dniach 16 – 20 marca 2020 r. (szczegóły będą podane 

na stronie internetowej szkoły sp8.slupsk.pl). Nieobecność w wyznaczonym terminie 

na próbie sprawności fizycznej jest równoznaczna z rezygnacją z klasy pływackiej. 

1. Po rejestracji drogą elektroniczną wymagane jest wydrukowanie wypełnionego wniosku, 

załączenie wymaganych dokumentów, podpisanie i złożenie w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 8 w Słupsku: 

- do klasy o profilu ogólnym w dniach 2 – 23 marca 2020 r. od godz. 8
00

 do godz. 15
00

, 

a w dniach 10 i 12 marca 2020 r.  w godz. 08
00

 – 18
00

  

- do klasy o profilu pływackim  w dniach 2 – 13 marca 2020 r. od godz 8
00

 do godz. 15
00

, 

a w dniach 10 i 12 marca 2020 r.  w godz. 8
00

 – 18
00

  

2. Po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków/zgłoszeń  o przyjęcie do szkoły wymagane 

będzie złożenie w dniach  od 6 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły 

dokumentu „Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka” (do pobrania 

ze strony internetowej szkoły sp8.slupsk.pl lub w sekretariacie), bez którego dziecko nie zostanie 

ostatecznie przyjęte. 

- Do potwierdzenia danych proszę o zabranie ze sobą następujących dokumentów: 

a) dowód osobisty rodzica dziecka, 

b) dokument potwierdzający tożsamość dziecka (np. akt urodzenia), 

c) dokument zawierający PESEL dziecka (np. paszport, dowód tymczasowy). 

3. Dnia 10 marca 2020r. (wtorek)  w godzinach od 17
00

 – 19
00

 odbędzie się w naszej szkole 

DZIEŃ OTWARTY, na którym będą mogli Państwo zapoznać się z ofertą szkoły . 

4. Jednocześnie informuję, że 9 czerwca 2020 r. o godz. 17
30

 odbędzie się w naszej placówce 

„SPOTKANIE ORGANIZACYJNE” rodziców dzieci zakwalifikowanych do klasy I w roku 

szkolnym 2020/2021. 

                                             SERDECZNIE ZAPRASZAM!                                                                 

                                                                                        
UWAGA! W przypadku niemożności stawienia się osobistego, proszę Państwa o kontakt  telefoniczny pod numerem:  59 8417980. 

WAŻNE! W przypadku, gdy chcą Państwo zapisać dziecko do innej szkoły, proszę o poinformowanie o tym fakcie tutejszą szkołę, 

osobiście lub telefonicznie pod numerem: 59 8417980. 

 

            S ZKOŁ A    POD S T A W OW A    N R   8  
            im. Żołnierzy  Armii  Krajowej 

            sp8.slupsk.pl     
            76-200  SŁUPSK, ul. Grottgera 10a,   tel.  59 8417980 

            e-mail: sekretariat@sp8.slupsk.pl  
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