Zapisanie dziecka do przedszkola- lub szkoły podstawowej w Temse
Najpierw zgłoś, potem zapisz!
Czy twoje dziecko urodziło się w 2019 roku? Czy chcesz wybrać inną
szkołę dla twojego dziecka? Jeśli tak, mamy dla ciebie kilka ważnych
informacji.
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest zgłosić dziecko do systemu. Oznacza to
m.in., że na stonie internetowej wskażesz szkołę lub szkoły, do których chcesz posłać
twoje dziecko.

Zgłoszenie: jak to zrobić?
1.

Odwiedź i wskaż różne szkoły.

2.

Między 1 marca (od godziny 9:00) a 26 marca (do godziny 15:00) 2021 r. odwiedź naszą stronę
internetową www.naarschoolintemse.be
Podaj swoje dane osobowe i wskaż szkoły, do których chcesz posłać swoje dziecko. Wybierz większą
ilość szkół. W miarę możliwości będziemy starali się uwzględnić twój wybór.
Niezwłocznie po zgłoszeniu dziecka otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia. Jest to potwierdzenie
poprawności przyjęcia zgłoszenia. Przy braku potwierdzenia - zgłoś się do nas.
Nie jest ważne, którego dnia dokonasz zgłoszenia. Ten, kto zgłosił się ostatniego dnia ma taką samą szansę
na miejsce w szkole jak ten, który zgłosi się pierwszego dnia.

3.

Co stanie się po zgłoszeniu?
Najpóźniej 22 kwietnia 2021 roku otrzymasz od nas list lub e-mail, w którym poinformujemy cię do jakiej
szkoły możesz zapisać dziecko. List ten jest podstawą do zapisania dziecka do szkoły; można to wykonać w
okresie od 26 kwietnia do 21 maja 2021 r.. Po tym okresie przestaje obowiązywać pierwszeństwo w
zapisach.

Dlaczego konieczne jest zgłoszenie się? Jeśli nie zgłosisz dziecka do systemu, będzie mogło ono zostać
zapisane do szkoły dopiero po 1 czerwiec 2021 r. Większość dzieci w Temse jest już wówczas zgłoszona i
zapisana. Istnieje więc ryzyko, że w szkole, do której chcesz posłać swoje dziecko lub w szkole blisko domu
brak będzie już wolnych miejsc. Dlatego koniecznie zgłoś swoje dziecko.
Uwaga! Również dzieci, które urodziły się pod koniec 2019 roku należy zgłosić i zapisać do szkoły. Dzieci
te rozpoczną naukę we wrześniu 2022 r.
Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu dziecka?
Działu Oświaty w Temse: 03 710 12 28 - 0478 56 71 48
Huis van het Kind: 0475 45 78 58
Masz pytania?
Napisz maila na adres aanmelden@temse.be
lub zadzwoń do Działu Oświaty: 03 710 12 28 lub do eksperta z LOP: 0492 15 90 54

