DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI
kandydatów do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Od 1 września roku szkolnego 2020/2021 dla Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap
edukacyjny w: oddziale przedszkolnym, klasie I, klasie IV. Stajecie Państwo przed decyzją dalszej
kariery edukacyjnej dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami, dlatego warto dokładnie
zapoznać się z ofertą naszej szkoły na stronie www.sp2.olecko.edu.pl.
Informuję o trwającym postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www szkoły.
Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Olecko tworzą sieć szkół podzielonych na
obwody. Dla ułatwienia zapisów przypomina się wykaz ulic i miejscowości z obwodu Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, który obowiązuje przy zgłaszaniu uczniów:
Ulice: Armii Krajowej, Chopina, Gołdapska, Gdańska, Słowiańska, Czerwonego Krzyża, Sokola,
Spacerowa, Wiejska, Kopernika,11 Listopada, Ludowa, Składowa, Moniuszki, Kiepury,
Wieniawskiego, Leśna, Sportowa, Sembrzyckiego, Paderewskiego, Szymanowskiego, Letnia,
Parkowa, Klonowa, Kasztanowa, Brzozowa, Dębowa, Akacjowa, Wierzbowa, Grabowa, Andrzeja
Legusa, Janusza Pawłowskiego, Mariana Szeremety, Park, Jeziorna, Stroma, Partyzantów,
Zamkowa, Plac Zamkowy.
Miejscowości: Imionki, Skowronki, Możne, Raczki Wielkie, Nowa Wieś 1-18, Szczecinki, Dąbrowskie
– osada, Dworek Mazurski, Przytuły.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do obwodu swojej szkoły
na podstawie zgłoszenia rodziców (druk zgłoszenia dostępny na stronie www.sp2.olecko.edu.pl).
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa
zarażenia się koronawirusem COViD-19, dokumenty związane z postępowaniem rekrutacyjnym
można dostarczać do szkoły w następujący sposób:
1. na skrzynkę mailową lub na e-PUAP, w formie skanów lub fotografii dokumentów, które po
ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej;
2. z wykorzystaniem skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu do szkoły.
Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne budynek szkolny od 17.03.2020r.
jest zamknięty, jednak dyrektor i pracownicy szkoły pracują od poniedziałku do piątku
od godz. 700 do 1500 i są dostępni poprzez kontakt telefoniczny lub pocztę elektroniczną (tel.
87 520 20 86 lub 513054461; e-mail: sp2@olecko.edu.pl lub b.taraszkiewicz.sp2@gmail.com)
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