REGULAMIN REKRUTACJI
DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK
IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY ALICJI KOTOWSKIEJ W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

§1
Założenia ogólne
1.
2.

3.
1)
2)
3)
4)

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek im. Błogosławionej Siostry
Alicji Kotowskiej w Warszawie funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności.
Celem rekrutacji jest wyłonienie uczniów cechujących się wyrównanym poziomem
rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego, którzy świadomie będą
kroczyli drogą wyznaczoną przez naukę Kościoła katolickiego.
Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania rekrutacyjnego, na
które składają się:
akceptowanie przez rodziców Statutu i Regulaminu Szkoły;
rozmowa z rodzicami i kandydatką/em do szkoły;
analiza gotowości szkolnej dziecka (klasa I);
złożenie kwestionariusza osobowego ucznia wraz z załącznikami.
§2
Rekrutacja do klasy I

Dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:
1) wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia
w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego;
2) poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie informacji sporządzonej przez
przedszkole lub szkołę, w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne;
3) wynik rozmowy z rodzicami i dzieckiem.
§3
Szczegóły rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
1. W roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane będą do klasy pierwszej dzieci urodzone
w 2012 r. lub 2013 r. – zgodnie z decyzją Rodziców.

2. Szczegółowy terminarz rekrutacji do klasy pierwszej:
TERMIN

WYDARZENIE

16 lutego 2019 r.
godz. 11.00

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy I
Szkoły Podstawowej.

Zgłaszanie do szkoły (w sekretariacie w godz. 8.00-15.30)
od 16 lutego 2019 r.
i złożenie Karty zgłoszenia ucznia (do pobrania ze strony internetowej
do 1 marca 2019 r.
szkoły) wraz z załącznikami.
od 4 marca 2019 r.
do 15 marca 2019 r.

Rodzice wraz z dziećmi będą zapraszani telefonicznie na rozmowę
rekrutacyjną z Dyrektorem Szkoły.

18 marca 2019 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.

do 22 marca 2019 r.

Potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców
zakwalifikowanych dzieci i złożenie w sekretariacie wymaganych
dokumentów (Kwestionariusza wraz z załącznikami).

§4
Założenia końcowe
1. Przyjęcie dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły odbywa się na
preferencyjnych warunkach, ale nie jest automatyczne.
2. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor, nie przysługuje od
niej prawo odwołania.

