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Zasady rekrutacji - uchwała RP
Uchwała Rady Pedagogicznej
z dn. 28.08.2012 r.
w sprawie zasad rekrutacji uczniów
§1
Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji uczniów o następującej treści:
1. Do klasy I szkoły podstawowej nie są przyjmowane dzieci, które potrzebują nauczyciela
wspomagającego.
2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej przebiega w sposób
następujący:
a. Kandydaci są zapisywani do szkoły według kolejności zgłoszeń na listę podstawową
(36 osób) i rezerwową. Zapisanie kandydata na listę nie oznacza jego przyjęcia.
b. W listopadzie roku szkolnego poprzedzającego rok rozpoczęcia przez dziecko nauki w
klasie pierwszej w szkole odbywają się pierwsze zajęcia obserwacyjne dla kandydatów
z listy podstawowej:
zabawa indywidualna lub zespołowa
działania z nauczycielem
konkretna praca: wykonywanie poleceń, słuchanie, męczliwość, ruchliwość,
radzenie sobie z porażką
c. Wynikiem obserwacji jest podjęcie przez dyrektorkę decyzji o przyjęciu dziecka do
szkoły. W przypadku dzieci, u których zaobserwowano zachowania wymagające
korekty jest to przyjęcie warunkowe.
d. Z rodzicami dzieci przyjętych warunkowo stosowany jest tryb indywidualny (rozmowa
z rodzicami, wskazówki do pracy z dzieckiem, w skrajnych przypadkach – opinia
poradni).
e. Drugie spotkanie obserwacyjne odbywa się w maju – zabawa zespołowa, działania z
nauczycielem.
f. Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie dzieci przyjętych warunkowo w poprzednim
etapie rekrutacji.
3. Decyzje o przyjęciu kandydata do I klasy gimnazjum podejmuje Dyrektorka szkoły.
Warunkiem przyjęcia ucznia do I klasy gimnazjum jest:
a. Średnia ocen min. 4,0 (średnia procentowa min. 75% z przedmiotów: język polski,
historia, matematyka, przyroda, języki obce) po pierwszym semestrze klasy szóstej.
b. Ocena zachowania w V klasie i w pierwszym semestrze VI klasy co najmniej „bardzo
dobry”.
c. Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej uwzględniająca postawę dziecka – szacunek dla
innych, stosunek do nauki, potrzeby dziecka i możliwość ich zaspokojenia przez
szkołę.
d. Pozytywna opinia Zarządu Koła na temat zaangażowania rodziców w sprawy szkoły,
wywiązywanie się przez rodziców z umowy edukacyjnej.
4. Decyzje o przyjęciu ucznia do pozostałych klas podejmuje Dyrektorka na podstawie opinii
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nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego oraz wychowawcy klasy, do której uczeń
kandyduje. Podjęcie decyzji poprzedza:
a. w przypadku kandydata do klas I-III szkoły:
obserwacja dziecka w czasie co najmniej 2-godzinnego pobytu w świetlicy
obserwacja dziecka na zajęciach lekcyjnych w ciągu dwóch dni
ankieta dla rodziców
rozmowa z pedagogiem i psychologiem przynajmniej jednego z rodziców i
dziecka.
b. W przypadku kandydata do klas IV-VI szkoły podstawowej
obserwacja dziecka w czasie co najmniej 2-godzinnego pobytu w świetlicy
obserwacja dziecka na zajęciach lekcyjnych (1 dzień)
rozmowa dziecka z nauczycielami przedmiotów - sprawdzenie wiedzy i
umiejętności
ankieta dla rodziców
rozmowa z pedagogiem i psychologiem przynajmniej jednego z rodziców i
dziecka.
c. W przypadku kandydata do klasy gimnazjalnej:
rozmowa kandydata z psycholożka/pedagożką szkolną i wychowawcą
uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych co najmniej jeden dzień
rozmowa kandydata z nauczycielami przedmiotów - sprawdzenie wiedzy i
umiejętności
ankieta dla rodziców
rozmowa z pedagogiem i psychologiem przynajmniej jednego z rodziców i
dziecka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.
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