
WARUNKI  REKRUTACJI   

do Oddziału przedszkolnego  

w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów  

im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu 

 

ROK SZKOLNY  2019/2020 

 

Rozdział 1 – informacje ogólne 

1. W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć dwie klasy „0” liczące 

po 24 osoby (dzieci z rocznika: 2013). 

 

2. Rekrutacja do szkoły odbywa się w czterech etapach: 

I. składanie dokumentów; 

II. spotkanie i rozmowa rodziców z dyrekcją szkoły; 

III. spotkanie z dziećmi (w grupach do 10 osób); 

IV. ogłoszenie listy osób przyjętych; 

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji 

ETAP I 

1. Pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się 28 stycznia 2019 roku i trwa do   

15 lutego 2019 roku,  

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7
30

 do 16
00

.  

W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły 

następujące dokumenty: 

a. podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły; 

b. kwestionariusz ucznia szkoły podstawowej (do pobrania                 

w sekretariacie szkoły lub na prośbę rodziców przesyłany drogą 

elektroniczną); 

c. ankieta dla rodziców; 

d. dwa zdjęcia legitymacyjne; 

e. oświadczenie rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły. 

2. Dokumenty złożone po 15 lutego 2019 roku będą rozpatrywane tylko       

w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji. 



ETAP II 

1. Drugi etap rekrutacji rozpoczyna się 13 lutego 2019 roku i trwa do            

20 marca 2019 roku. 

2. Spotkanie rodziców z komisją rekrutacyjną ma charakter obowiązkowy      

i ono decyduje o przyjęciu do szkoły. Termin spotkania można ustalić 

podczas składania dokumentów lub telefonicznie.  

3. Istnieje możliwość zmiany terminu spotkania z ważnych powodów (po 

wcześniejszym ustaleniu terminu z sekretariatem szkoły).  

4. Absencja na rozmowie bez wcześniejszego poinformowania szkoły 

oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły. 

ETAP III 

1. Trzeci etap rekrutacji rozpoczyna się 12 marca 2018 roku i trwa do         

22 marca 2019 roku. 

2. O dokładnym terminie spotkania dla dzieci, rodzice zostaną 

powiadomieni na spotkaniach z dyrekcją w trakcie drugiego etapu 

rekrutacji. 

3. Spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego z dziećmi ma na celu 

poznanie: 

a. funkcjonowania  dziecka w grupie rówieśniczej; 

b. umiejętności budowania relacji: dziecko – dziecko, dziecko – 

dorosły; 

4. Spotkanie dla dzieci jest obowiązkowe, ale nie decyduje o przyjęciu do 

szkoły. 

5. Czas przewidywany na spotkanie jednej 10-osobowej grupy ok. 1 godziny 

zegarowej. 

6. W trakcie spotkania zespołu psychologiczno-pedagogicznego z dziećmi 

rodzice będą mogli zapoznać się z tradycją szkolnictwa pijarskiego. 

ETAP IV 

1. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy „0” zostanie ogłoszona         

29  marca 2019 roku w godzinach południowych na stronie internetowej 

szkoły oraz na tablicach informacyjnych. 

2. Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji. 

3. Rodzice uczniów przyjętych do szkoły potwierdzają wybór szkoły 

poprzez złożenie pisemnej deklaracji do 2 kwietnia 2019 roku.  



4. Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte do szkoły, mogą w terminie do 

5 kwietnia 2019 roku złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie 

podania. Prośby te będą rozpatrywane w razie zwolnienia się miejsca       

w szkole.  

5. Dzieci, które ukończą roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym 

mają pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Zakonu Pijarów w Poznaniu. 

6. W miesiącu czerwcu 2019r. odbędzie się zebranie Rodziców dzieci 

przyjętych w poczet uczniów szkoły. 

 

 

 

 


