Warunki rekrutacji do klasy I 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. W roku szkolnym 2020/2021 w rekrutacji do klasy pierwszej biorą udział dzieci siedmioletnie oraz
sześcioletnie pod warunkiem korzystania z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym
rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej.
Szkoła zamierza w roku szkolnym 2020/2021 utworzyć dwie klasy pierwsze (do 24 osób).
3. Rekrutacja do Szkoły odbywać się będzie w trzech etapach:
• składanie dokumentów
• spotkanie z rodzicami i dzieckiem
• ogłoszenie wyników rekrutacji
4. 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
• pozostałe dokumenty wymienione poniżej należy złożyć w trakcie III etapu:
akt urodzenia lub dowód osobisty dziecka (do wglądu); pozytywna opinię poradni psychologiczno –
pedagogicznej (dotyczy kandydatów sześcioletnich, którzy nie korzystali z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2019/2020) oraz informację o gotowości szkolnej dziecka
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 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) Rodzice/opiekunowie prawni kandydata przyjętego w poczet uczniów potwierdzają wybór Szkoły
poprzez złożenie w Sekretariacie Szkoły pisemnej deklaracji do dnia 30.06. Jej brak oznacza rezygnację
z miejsca na liście uczniów.
c) W drugiej połowie sierpnia 2020 r. odbędzie się zebranie rodziców/opiekunów prawnych dzieci
przyjętych w poczet uczniów Szkoły, o którym rodzice/opiekuni prawni zostaną powiadomieni drogą
mailową.
Tego dnia, w Sekretariacie Szkoły należy złożyć:
• dwa, podpisane, zdjęcia legitymacyjne ucznia;
• zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego („zerówki”).
Brak dostarczenia ww. dokumentów oraz nieobecność na spotkaniu, bez wcześniejszego
poinformowania o tym Szkoły, spowodują skreślenie dziecka z listy uczniów.
7. Zasady szczegółowe:
W celu przeprowadzenia rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna, której zadaniem będzie
weryfikacja dokumentów oraz ustalenie listy uczniów przyjętych na podstawie poniższych kryteriów
oraz liczby miejsc, którymi dysponuje szkoła.
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 Przedszkolu Ochronka
bł. E. Bojanowskiego lub w innym katolickim przedszkolu
- kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej
- ocena funkcjonowania kandydata
Do dwóch miejsc w każdej klasie jest w dyspozycji organu prowadzącego.
*W związku z sytuacją epidemiologiczną forma spotkania może ulec zmianie.

im.

