
            Czeladź, dnia 28 lutego 2019r. 

 

Informacja dla rodziców uczniów klas VI ze szkół po dstawowych w Czeladzi 
oraz uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi 

 

Zarządzeniem Nr 28/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku Burmistrz Miasta Czeladź umoŜliwił składanie 
wniosków o przeniesienie uczniów klas III i VI na rok szkolny 2019/2020 do klas IV i VII publicznych 
szkół podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Czeladź 
w terminie od  11 do  29 marca 2019 do godz.15.30.  

1. Działając w porozumieniu z dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czeladzi oraz Szkoły 
Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi umo Ŝliwia si ę przyjęcie z dniem 1 
września 2019r. uczniów (na podstawie wniosków rodziców ) obecnych klas III w Szkole 
Podstawowej nr 7 do klas IV oraz uczniów klas VI szkół podstawowych do klas VII w Szkole 
Podstawowej Nr 4 w Czeladzi oraz Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w 
Czeladzi, powstałych z przekształcenia gimnazjów.  

2. Wniosek o przyjęcie ucznia  klasy III do klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czeladzi lub Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Czeladzi naleŜy składać w terminie od  11 do dnia 29 marca 2019r. do godz. 
15.30 za pośrednictwem Szkoły Podstawowej nr 7 lub do dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz 
Szkoły Podstawowej Nr 5. 
 
UWAGA:  Wniosek o przyjęcie ucznia  klasy III do klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czeladzi lub 
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Czeladzi w roku szkolnym 2019/2020 mogą składać WYŁĄCZNIE 
rodzice uczniów ucz ęszczaj ących do klasy III w Szkole Podstawowej nr 7 w Czela dzi  
(ograniczenie wynika z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe) 

3. Wniosek o przyjęcie ucznia klasy VI do klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czeladzi lub Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Czeladzi naleŜy składać w terminie od 11  do dnia 29 marca 2019r. do godz. 
15.30 za pośrednictwem szkoły podstawowej, do której obecnie uczęszcza uczeń lub do dyrektorów 
Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 5. 

4. Wzór wniosku o przyjęcie ucznia w roku szkolnym 2019/2020 do klasy IV lub VII Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Czeladzi lub Szkoły Podstawowej Nr 5 w Czeladzi jest dostępny w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Czeladź. 

5. Ostateczną decyzję o utworzeniu, liczbie oraz liczebności klas IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 4 
w Czeladzi oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 w Czeladzi podejmie organ prowadzący. 

6. Dopuszcza się łączenie obecnych klas III i VI w poszczególnych szkołach w przypadku 
zmniejszenia liczby uczniów w tych oddziałach w wyniku przeniesienia do innych szkół podstawowych. 

7. W oparciu o przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nie ma moŜliwości przenoszenia 
uczniów obecnych o klas I, II, IV, V do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów. 

W załączeniu wzór wniosku o przyjęcie dziecka. 

 

 

 

 



Czeladź, dnia …………….…. 2019r. 

 

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej Nr …  
w Czeladzi  

 

Wniosek o przyj ęcie dziecka do klasy IV / VII (podkre ślić właściwe) 

 

Składam wniosek o przyjęcie dziecka ………………………………………………… z dniem 1 września 
2019r. (podkre ślić właściwe ):                                       (imię i nazwisko) 

o do klasy IV 
o do klasy VII 

w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (podkre ślić właściwe ): 

o Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czeladzi, ul. Katowicka 42 
o Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi, ul. Lwowska 2 

Prosz ę wypełni ć czytelnie drukowanymi literami 

 
Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego 

 

Adres zamieszkania  

Telefon  

e-mail  

Imię i nazwisko ucznia  

Adres zamieszkania  

Obecna szkoła podstawowa   

Klasa  

 

…….………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wniosek nale Ŝy zło Ŝyć do dnia 29 marca 2019r.  
 


