
Regulamin rekrutacji do PSP  ICO  

Rekrutacja do klasy I

1. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie

podania o przyjęcie dziecka do szkoły (druk podania do pobrania)

2. Do klasy I może zostać przyjęty uczeń, który spełnia kryteria wiekowe

przewidziane w stosownych nadrzędnych aktach prawnych.

3. Kandydat musi uzyskać pozytywny wynik na egzaminie wstępnym (teście

dojrzałości szkolnej) przeprowadzony przez Szkołę.

4. Kandydat, który ukończył Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” nie

ma obowiązku przystępowania do testu i może być przyjęty do szkoły jeżeli

uzyska pozytywną ocenę dojrzałości szkolnej przeprowadzoną w przedszkolu.

5. W procesie rekrutacji może być brane pod uwagę kryterium przynależności

płciowej kandydata.

6. Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz

alfabetyczna lista rezerwowa podawane są do wiadomości w sekretariacie

szkoły.

7. Kandydat, który nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego, nie

może być wpisany na żadną z powyższych list.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) zakwalifikowanego kandydata mają

obowiązek:

a) wpłacić wpisowe w ustalonej wysokości w wyznaczonym przez dyrektora

szkoły terminie;

b) podpisać umowę kształcenia.

9. Jeśli warunki wymienione w pkt. 8 nie zostaną spełnione, lista kandydatów

zakwalifikowanych zostanie uzupełniona na podstawie listy rezerwowej na

zasadach rodzice zakwalifikowanego kandydata zrezygnują z miejsca w



szkole, o przyjęciu na jego miejsce innego decyduje dyrektor szkoły, biorąc

pod uwagę listę rezerwową na zasadach przewidzianych powyżej.

10.Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zapoznać się z wynikami testów

wstępnych na zasadach przedstawionych podczas spotkania informacyjnego

dla rodziców kandydatów.

11.Test wstępny jest własnością szkoły, chronioną prawem autorskim. Na

życzenie rodzica kandydata jest udostępniany do wglądu na terenie Szkoły, nie

wydaje się ani oryginału, ani jego kopii.

Nabór do istniejących klas

12.Nabór do istniejących klas odbywa się, jeśli są w nich wolne miejsca.

Sekretariat szkoły prowadzi listę rezerwową dla kandydatów oczekujących na

zwolnienie się miejsc w istniejących klasach.

13.Do istniejących klas I-VI może zostać przyjęty uczeń, który:

- posiada świadectwo ukończenia klasy programowo niższej,

- uzyska pozytywne zaliczenie testów sprawdzających wiadomości i

umiejętności z wiodących przedmiotów (odpowiednio: edukacja

wczesnoszkolna, język angielski; język polski, matematyka, język angielski),

- dostarczy pozytywną opinię wystawioną przez wychowawcę lub dyrektora

szkoły, do której uczęszczał,

-odbędzie rozmowę z pedagogiem PSP ICO – na życzenie dyrektora szkoły.

Pozostałe regulacje

14.W sytuacjach uzasadnionych interesem szkoły kandydat zakwalifikowany, tzn.

który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji, może być nieprzyjęty w poczet

uczniów PSP ICO. Władze szkoły nie mają obowiązku uzasadnienia swojej

decyzji.

15.Kwestie związane z rekrutacją nieprzewidziane w niniejszym regulaminie

rozstrzyga dyrektor szkoły.


