REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. S. Lema STO
w WARSZAWIE
1.

Uczniem Szkoły Podstawowej im. S. Lema STO w Warszawie, zwanej dalej Szkołą, może
być każde dziecko kwalifikujące się do normalnego toku nauczania.

2. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
3. Procedura kwalifikacyjna obejmuje kolejno:
a)

złożenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami, podania
o przyjęcie dziecka do Szkoły,

b) udział Rodziców w zebraniu organizacyjnym, zorganizowanym w styczniu roku
poprzedzającego rok rozpoczęcia nauki w Szkole,
c) udział dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym, które Szkoła zorganizuje nie później niż
do połowy lutego roku rozpoczęcia nauki,
d) wpłacenie przez Rodziców wpisowego,
e) dostarczenie przez Rodziców w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów,
f)

podjęcie przez Dyrektora ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka w poczet uczniów
Szkoły.

4. Terminy podane w pkt. 3 ust. b i c mogą ulec przesunięciu w związku z przeprowadzaną
reformą edukacji.
5. Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły:
a) szkoła przyjmuje podania o przyjęcie dziecka w nadchodzącym roku szkolnym od
drugiego stycznia, od godziny 0.00,
b) podanie, według wzoru zamieszczonego w witrynie internetowej Szkoły oraz
dostępnego w siedzibie Szkoły, podpisuje jeden z Rodziców lub opiekunów prawnych,
c)

podanie może zostać złożone osobiście, faksem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające
z wadliwego funkcjonowania środków technicznych, służących do przekazania podania.

d)

szkoła przyjmuje dzieci w kolejności złożonych podań, niezależnie od sposobu ich
przekazania,

e)

szkoła nie przyjmuje dzieci, które wymagają wsparcia nauczyciela wspomagającego,

f) pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły ma rodzeństwo uczniów i absolwentów oraz
dzieci nauczycieli zatrudnionych w Szkole i dzieci absolwentów, o ile Rodzice złożą
podanie do końca dnia rozpoczęcia zapisów.
6. Spotkania kwalifikacyjne:
a) Spotkania kwalifikacyjne prowadzone są w siedzibie Szkoły przez wyznaczonych
pracowników szkoły,
b) Celem spotkania jest zweryfikowanie dojrzałości szkolnej dziecka i rozpoznanie
ewentualnych dysharmonii rozwojowych.
7. Kwalifikacja dziecka:

a) Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka w poczet uczniów na
podstawie opinii przedstawionej przez zespół prowadzący spotkanie kwalifikacyjne,
w terminie do 7 dni od daty spotkania,
b) Aby zapewnić optymalne warunki nauki wszystkim dzieciom, Szkoła przyjmuje nie
więcej niż jedno dziecko z podejrzeniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej do
każdej z klas,
c) Decyzja negatywna Dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka w poczet uczniów Szkoły
na tym etapie procedury kwalifikacyjnej jest ostateczna.
8. Wpisowe:
a) Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata po uzyskaniu decyzji o przyjęciu dziecka w
poczet uczniów wnoszą w wyznaczonym terminie wpisowe w wysokości ustalonej przez
organ prowadzący Szkoły,
b) Opłata może być wniesiona jednorazowo lub w dwóch miesięcznych ratach,
c) W przypadku rezygnacji z miejsca w szkole, Szkoła nie zwraca wpisowego.
9. Ostateczne przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu umowy cywilno-prawnej
i dokonaniu wpłaty wpisowego przez Rodziców lub opiekunów prawnych.
10. W przypadku przyjmowania dziecka w trakcie roku szkolnego oraz do klasy wyższej niż
pierwsza, procedura kwalifikacyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie może zostać
zmodyfikowana stosownie do potrzeb. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Dyrektor Szkoły
/-/ Dorota Jasik

