WARUNKI REKRUTACJI

do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu
im. bł. Piątki Poznańskiej
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. Na rok szkolny 2022/2023 w rekrutacji do klasy pierwszej biorą udział dzieci
siedmioletnie oraz sześcioletnie pod warunkiem korzystania z wychowania
przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej
lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
2. Rekrutacja do Szkoły odbywać się będzie w trzech etapach:
•

składanie dokumentów;

•

spotkanie grupowe zespołu psychologiczno - pedagogicznego z dziećmi;

•

ogłoszenie wyników rekrutacji.

Etap I – składanie dokumentów:
1. Pierwszy etap rekrutacji trwa od 24 stycznia 2022 r. do 25 lutego 2022 r.
2. W pierwszym etapie rekrutacji w Sekretariacie Szkoły (od poniedziałku do piątku,
w godz. 10:00-13:30) należy złożyć:
•

•

•
•

formularz zgłoszenia ucznia do Szkoły Podstawowej (do pobrania
w Sekretariacie lub na prośbę Rodziców /opiekunów prawnych/ przesłany drogą
elektroniczną);
wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy Szkoły
Podstawowej, które korzystało lub nie korzystało z wychowania przedszkolnego
w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej (do pobrania
w Sekretariacie lub na prośbę Rodziców /opiekunów prawnych/ przesłany drogą
elektroniczną);
kserokopię aktu urodzenia dziecka;
pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydatów
sześcioletnich, którzy nie korzystali z wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2021/2022).

3. Niedostarczenie w/w dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania
się o miejsce w Szkole.
4. Dokumenty złożone po dniu 25 lutego 2022 r. będą rozpatrywane tylko
w przypadku wolnego miejsca w Szkole, po przeprowadzeniu rekrutacji.

Etap II – spotkanie zespołu psychologiczno - pedagogicznego Szkoły z dziećmi,
który sprawdza gotowość dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Szczegółowe
kryteria

oceny

funkcji

myślowych,

sfery

społeczno-emocjonalnej

oraz

rozwoju

psychomotorycznego stanowią załącznik do niniejszych Warunków rekrutacji. Załącznik
zostanie udostępniony na tablicach informacyjnych szkoły.
1. Drugi etap rekrutacji trwa od 28 lutego 2022 r. do 15 marca 2022 r.; w tym terminie
odbędzie się jedno spotkanie grupowe kandydatów do Szkoły z zespołem
psychologiczno - pedagogicznym.
2. Termin spotkania grupowego zostanie ustalony z Rodzicami w momencie składania
dokumentów.
3. Istnieje

możliwość

zmiany

terminu

spotkania

z

ważnych

powodów,

po wcześniejszym ustaleniu tego z Sekretariatem Szkoły.
4. Nieobecność dziecka na spotkaniu z zespołem psychologiczno - pedagogicznym
Szkoły spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów.
Etap III – ogłoszenie wyników rekrutacji:
1. Ogłoszenie listy osób przyjętych w poczet uczniów Szkoły nastąpi 18 marca 2022 r.
o godzinie 12:00 na tablicach informacyjnych w budynku Szkoły.
2. Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.
3. Rodzice/opiekunowie

prawni/

kandydata

przyjętego

w

poczet

uczniów

potwierdzają wybór Szkoły poprzez złożenie w Sekretariacie Szkoły pisemnej
deklaracji do dnia 1 kwietnia 2022 r.
4. W miesiącu czerwcu 2022 r. odbędzie się zebranie Rodziców /opiekunów prawnych/
dzieci przyjętych w poczet uczniów Szkoły;
Tego dnia, w Sekretariacie Szkoły należy złożyć:
•

dwa, podpisane, zdjęcia legitymacyjne ucznia;

•

zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego („zerówki”).

Brak

dostarczenia

w/w

dokumentów

oraz

nieobecność

na

spotkaniu,

bez wcześniejszego poinformowania o tym Szkoły, spowodują skreślenie dziecka
z listy uczniów.

