Warunki rekrutacji do klas II-VI Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Luboniu
na rok szkolny 2020/2021 (aktualizacja 29.05.2020)

1. Szkoła przyjmuje uczniów w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Szkoła nie posiada
własnego obwodu szkolnego
2. Rekrutacja do Szkoły odbywać się będzie w trzech etapach:
• składanie dokumentów
• spotkanie z rodzicami
• ogłoszenie wyników rekrutacji
3. Etap I – składanie dokumentów
a) pierwszy etap trwa od 06.04.2020 roku do 18.05.2020:
• w tym etapie należy wypełnić formularz zgłoszenia online wraz z wnioskiem o przyjęcie dostępne
na stronie internetowej szkoły www.siewca.pl zakładka rekrutacja
b) po 18.05.2020 będą przyjmowane dokumenty zgłoszeniowe o ile liczba dotychczasowych zgłoszeń
nie przekroczy limitu miejsc w danej klasie (rekrutacja uzupełniająca)
5. Etap II – spotkania z rodzicami i kandydatem
a) drugi etap trwa od 02.06.2020 do 19.06.2020
• w tym terminie odbędą się spotkania rodziców z dyrektorem oraz kandydata z pedagogiem mające
na celu z jednej strony uszczegółowienie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia, uzupełnienie
dokumentacji, poznanie kandydata a z drugiej przestawienie pełniejszej informacji o szkole,
pokazanie przykładowych sal
b) termin konkretnego spotkania zostanie ustalony przez sekretariat szkoły po wcześniejszych
uzgodnieniu telefonicznym z rodzicami
c) dla rodziców, którzy zgłaszają więcej niż jedno dziecko będzie ustalony tylko jeden termin
spotkania
6. Etap III – ogłoszenie wyników
a) Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata zostanie podana drogą mailową na adres podany w
formularzu 22 czerwca 2020 r. W przypadku rekrutacji uzupełniającej informacja o
przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata zostanie podana w terminie późniejszym.
Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.
b) po przyjęciu ucznia do szkoły rodzic obowiązany jest poinformować szkołę, z której uczeń zostaje
przeniesiony o swojej decyzji oraz złożyć w Sekretariacie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
dwa, podpisane, zdjęcia legitymacyjne ucznia

c) Dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Luboniu podejmuje dalsze czynności prawne
związane z przyjęciem ucznia, między innymi występuje o przekazanie dotychczasowej dokumentacji
przebiegu nauczania.
7. Zasady szczegółowe:
W przypadku większej liczby zgłoszeń w stosunku do miejsc w danej klasie (w terminie do
18.05.2020) - zostanie powołana komisja rekrutacyjna, której zadaniem będzie ustalenie listy uczniów
przyjętych na podstawie poniższych kryteriów:
Kryteria uwzględniane w procesie rekrutacji:
- kandydat jest zameldowany w Luboniu
- w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Luboniu obowiązek szkolny w roku 2020/2021
planuje spełniać rodzeństwo kandydata
- obowiązek przedszkolny był realizowany w Niepublicznym
im. bł. E. Bojanowskiego lub w innym katolickim przedszkolu

Przedszkolu

- kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej
- ocena funkcjonowania dziecka
Do dwóch miejsc w każdej klasie jest w dyspozycji organu prowadzącego.

*W związku z sytuacją epidemiologiczną forma spotkania może ulec zmianie

Ochronka

