Czas wybrać szkołę dla dziecka
Wybór szkoły
W roku, w którym dziecko kończy sześć lat, rozpoczyna ono naukę w klasie
zerowej w terminie jesiennym. Opiekunowie prawni dziecka mają bowiązek
aktywnego wyboru szkoły, do którego dziecko ma uczęczczać. Od stycznia
2018 roku nauka w klasie zerowej jest obowiązkowa. Oznacza to, że
uczniowie w klasie zerowej objęci są obowiązkiem szkolnym.
Strona internetowa, na której dokonujemy wyboru jest aktywna od 20
stycznia, godz. 08.00 do 3 lutego, godz. 17.00. W momencie uaktywnienia
strony wysyłane jest zaproszenie do opiekunów prawnych dziecka drogą
meilową pod warunkiem, że zarejestrowali państwo dane osobowe w
systemie IST – przedszkole, szkoła podstawowa i świetlica. W przeciwnym
razie otrzymają państwo zaproszenie pocztą. Nie można dokonać wyboru
szkoły lub zarezerwować miejsca w kolejce przed dniem aktywacji strony
internetowej.
Wyboru szkoły dla dziecka dokonujemy korzystając z adresu:
https://trelleborg.ist-asp.com. Wyboru dokonują obydwoje opiekunowie
prawni dziecka jednak nie robią tego jednocześnie. Pierwszy z opiekunów
powinien zalogować się na stronie i wypełnić podanie. Drugi z opiekunów
dziecka akceptuje podanie po uprzednim zalogowaniu się na stronie.
W przypadku braku wyboru dokonanego przez opiekunów prawnych
dziecka, wybór ten zostanie dokonany przez urzędników Wydziału Oświaty
na podstawie miejsca zameldowania dziecka oraz ilości wolnych miejsc w
szkole należącej do rejonu, w którym dziecko ma swój adres zameldowania.
Nie jest to równoznaczne z otrzymaniem miejsca w szkole najbliższej
miejsca zamieszkania.
W pierwszej kolejności dziecko otrzymuje miejsce w szkole, którą wybrali
opiekunowie prawni jako pierwszą. Jeżeli zainteresowanie daną szkołą ze
strony opiekunów prawnych dziecka jest większe niż liczba wolnych
miejsc, przydział miejsca dokonywany jest według następujących zasad:
● Meldunku dziecka (dzieci zameldowane w rejonie danej szkoły
mają pierwszeństwo)
● Tego, czy w danej szkole w klasach 1 - 6 uczy się rodzeństwo
dziecka, nie dotyczy to jednak szkół najbliższych miejsca
zamieszkania dziecka
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● ”Zasady relatywnej bliskości”. Uczeń zamieszkały dalej od szkoły,
która jest jego drugim wyborem, otrzymuje prawo do miejsca w
szkole, która została wybrana jako pierwsza.
Wybór świetlicy szkolnej
Jednocześnie z wyborem szkoły składamy podanie o miejsce w świetlicy
szkolnej. Podanie składamy we wszystkich szkołach, które wybraliśmy.
Miejsce zostaje przyznane tylko w tej szkole, w której dziecko otrzyma
miejsce w klasie zerowej.

Rezygnacja z wyboru szkoły
Jeżeli opiekunowie prawni dziecka nie dokonują wyboru szkoły z powodu,
iż dziecko otrzymało już miejsce w szkole prywatnej lub w szkole należącej
do innej gminy należy zalogować się na stronę internetową i wybrać opcję
rezygnacji z wyboru szkoły.

Wybór szkoły może mieć wpływ na prawo do transportu szkolnego
Jeżeli opiekunowie prawni dziecka wybiorą inną szkołę niż ta, która należy
do rejonu, w którym dziecko ma swój adres zameldowania może to mieć
wpływ na prawo dziecka do transportu szkolnego.Więcej informacji na
temat transportu szkolngo znajduje się na stronie internetowej gminy:

http://www.trelleborg.se/sv/barn-och-utbildning/grundskola-ochforskoleklass/skolskjuts/

Pomoc w wyborze szkoły
Jeżeli potrzebujemy pomocy w dokonaniu wyboru szkoły dla dziecka
możemy ją otrzymać od przedstawicieli Wydziału Oświaty w dwóch
terminach.
Data: 28 stycznia i 30 stycznia
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4, våning 3
Należy posiadać ze sobą ważny dowód ososbisty. Wymagana jest obecność
obydwojga opiekunów prawnych dziecka.
Można rónież skorzystać z informacji pod numerem telefonu 0410/73 30 00
dostępnym w całym okresie dokonywania wyboru szkoły.
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Więcej informacji na temat wyboru szkoły
Więcej informacji na temat wyboru szkoły dla dziecka można znaleźć na
stronie www.trelleborg.se
Należy zwrócić uwagę na:
-

-

Konieczność samodzielnego wyboru szkoły, wybór jest ważny
tylko wtedy, kiedy wskażemy przynajmniej trzy miejsca. Nie ma
możliwości rezerwacji miejsc. Pierszeństwo przysługuje dziecku,
które jest zameldowane w miejscu należącym do rejonu szkoły.
Jeżeli dziecko ma więcej niż jednego opiekuna prawnego, to
obydwoje opiekunowie muszą dokonać wyboru trzech szkół
niezależnie do tego, czy mieszkają oni razem, czy osobno.
Jeżeli opiekunowie prawni dziecka mają trudności z dokonaniem
wyboru szkoły, powinni skontaktować się z nami we wskazanym
terminie wyboru.
Wybór szkoły może mieć wpływ na prawo dziecka do transportu
szkolnego.
Kiedy wybór szkoły jest aktywowany, można zalogować się na
stronie internetowej tylko przy pomocy legitymacji elektronicznej.
Nie można tego zrobić korzystając z haseł do logowania się w
systemie IST. Należy sprawdzić, czy dane w systemie IST są
poprawne.

Pytania można kierować pod adresem: skolval@trelleborg.se
Wydział Oświaty w Trelleborgu
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