
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

tel. 32 422 12 81 

                                Zapraszamy na stronę internetową 

                                http://www.sp5.miastorybnik.pl/ 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 

ogłasza nabór do klas I w roku szkolnym 2020/21 

i zaprasza na DNI OTWARTE 

 
1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie 

oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola. 

 

2. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły podstawowej w terminie  

od 02 marca br. (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić 

wolę uczęszczania swojego dziecka do szkoły obwodowej za pomocą witryny: 

rybnik.elemento.pl 

z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć  

do sekretariatu szkoły.  

Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać 

poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej bezpośrednio w sekretariacie 

szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).  

Witryna naborowa (po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata) wskaże, która szkoła 

jest szkołą obwodową. 

 

3. Kandydaci, którzy nie mieszkają w obwodzie naszej szkoły, a chcieliby zostać 

uczniami klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku zostaną przyjęci  

w miarę wolnych miejsc. 

1) We wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy 

szkoły w kolejności: od najbardziej preferowanej, czyli tej, do której 

przyszły uczeń chce chodzić.  

Jeśli ma to być SP 5, należy wskazać szkołę na 1. miejscu. 

2) Wniosek trzeba wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać (obowiązuje 

podpis obojga rodziców) i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru” 

(najbardziej preferowanej). 

 

4. Listy dzieci zakwalifikowanych do szkoły zostaną podane do wiadomości  

27 marca br.  

 

5. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani  

do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie  

od 27 marca br. do 3 kwietnia br. (do godz. 15.00). 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku zaprasza wszystkich chętnych do poznania 

budynku szkoły przedszkolaków wraz z rodzicami na 

DNI OTWARE SZKOŁY, które odbędą się 

02 marca br. i 09 marca br. w godz. 17.00 – 18.30. 

Podczas Dni Otwartych będzie można obejrzeć sale lekcyjne i inne pomieszczenia 

szkoły udostępniane na co dzień uczniom. 

Wątpliwości przyszłych uczniów i rodziców postarają się rozwiać: dyrekcja 

i nauczyciele pozostający w tym czasie do dyspozycji Gości. 

http://www.sp5.miastorybnik.pl/
http://rybnik.elemento.pl/

