
INFORMACJA WÓJTA GMINY BANIE

1. Zmiana zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych  oraz  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych,  dla  których  organem

prowadzącym jest Gmina Banie w związku z koronawirusem. 

Wnioski będą przyjmowane w terminie do dnia 23 marca 2020 r. zgodnie z harmonogramem.

Na stronach internetowych szkół podstawowych oraz przedszkola dostępne są druki  wniosków do

rekrutacji.

Rodzice mogą skorzystać z następujących sposobów:

1.  Wysłanie  skanu  wniosku  i  pozostałych  dokumentów  drogą  mailową  na  adres  placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów można znaleźć na stronach placówki lub na stronie internetowej

Gminy Banie. Oryginały dokumentów będzie można donieść później.

2. Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również wysłać pocztą.

3 . Dostarczenie wniosków i pozostałych dokumentów w wersji papierowej do placówki. 

Szkoły i przedszkole prowadzą dyżury:

1) Szkoła Podstawowa w Baniach pełni dyżur codziennie w godzinach od 07:00 do 15:00,

2) Szkoła Podstawowa w Lubanowie pełni dyżur codziennie w godzinach od 08:00 do 14:00,

3) Szkoła Podstawowa w Swobnicy pełni dyżur codziennie w godzinach od 07:30 do 15:30,

4) Przedszkole w Baniach pełni dyżur codziennie w godzinach od 07:00 do 15:00.

W  placówkach  zachowane  są  zaostrzone  reguły  sanitarne:  ograniczony  kontakt

z  pracownikami,  zachowanie  odpowiedniego  -  1.5  metrowego  dystansu  między  obecnymi

w budynku. 

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Adresy, numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych placówek:

1) Szkoła  Podstawowa  w  Baniach,  ul.  Sportowa  1,  74-110  Banie,  tel.  91  4166312,

dyrektor@spbanie.pl, sekretariat@spbanie.pl,

2) Szkoła  Podstawowa  w  Lubanowie,  Lubanowo  53,  74-111  Lubanowo,  tel.  91  4166728,

dyrektor@lubanowosp.pl,

3) Szkoła  Podstawowa  w  Swobnicy,  Swobnica  12,  74-110  Banie,  tel.  91  4166812,

spswobnica@interia.pl

4) Przedszkole  w  Baniach,  ul.  Pocztowa  3,  74-110  Banie,  tel.  91  4166331,

sekretariat@przedszkole.banie.pl.

Informacji  dotyczącej  naboru  udziela  również  pracownik  Urzędu  Gminy  Banie  pod  nr  tel.

91 4166381 wew. 36. Zapytania można również kierować na adres: praca@banie.pl.

W  wypadku  niemożności  otrzymania  zaświadczenia,  placówki  będą  przyjmować

oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu dokumentów.

2. Nauka on-line. 

 Nauczyciele wysyłają uczniom materiały edukacyjne i zadania do indywidualnej pracy w domu. 
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