HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY I PALO NA ROK SZKOLNY 2020/21
4 maja, godz. 17.00 – dzień otwarty dla kandydatów oraz ich rodziców w formie wideokonferencji na platformie Zoom
Osoby zainteresowane udziałem w dniu otwartym otrzymają link będący zaproszeniem po wysłaniu e-maila pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl do środy, 29 kwietnia
Należy do 8 maja złożyć w sekretariacie szkoły (w godzinach 8.20-15.40, w dniach roboczych) następujące dokumenty lub przesłać ich skany pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl:
1. podanie o przyjęcie ucznia do szkoły (na formularzu PALO);
2. oświadczenie o wyborze profilu oraz II j. obcego (na formularzu PALO);
3. deklarację wyboru etyki/religii (na formularzu PALO);
4. wykaz klasyfikacyjnych ocen z zajęć dydaktycznych oraz zachowania uzyskanych na I półrocze r. szk. 2019/20;
Wykaz może mieć postać wydruku (skanu) z e-dziennika lub zaświadczenia podpisanego przez sekretarza szkoły, wychowawcę lub dyrektora szkoły.
Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie nie składają ww. dokumentu, bowiem szkoła posiada te dane.
5. kopię dyplomu lub zaświadczenia poświadczającego posiadany tytuł – dotyczy laureatów oraz finalistów konkursów i olimpiad a także posiadaczy certyfikatów poświadczających znajomość j.
angielskiego wymienionych w §2 Regulaminu rekrutacji do PALO;
6. kopię orzeczenia lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile uczeń posiada.
Wymienione w pkt. 1, 2, 3 formularze znajdują się w zakładce „Rekrutacja” na szkolnej stronie internetowej.
Do 15 maja kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach postępowania rekrutacyjnego e-mailem wysłanym pod adres wymieniony w podaniu o przyjęcie do szkoły.
Należy:
1. do 22 maja złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać skan podpisanej umowy kształcenia pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl
Umowę można odebrać sekretariacie szkoły lub otrzymać mailem – po uprzednim wysłaniu prośby pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl
2. w ciągu 3 dni od złożenia podpisanej umowy kształcenia wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 2000 zł, z czego 1000 zł zostanie zaliczone na poczet czesnego za szkołę za I miesiąc nauki
(tj. we wrześniu opłata za kształcenie ucznia w szkole, wynosząca 1350 zł, będzie pomniejszona o 1000 zł, czyli wyniesie 350 zł). Uwaga! W przypadku niepodjęcia nauki w PALO ww. kwota
2000 zł nie podlega zwrotowi. Opłatę rekrutacyjną należy przelać na poniższy rachunek (w tytule przelewu należy wymienić imię i nazwisko kandydata): 03 1090 1694 0000 0001 1438 0956.
3. do 1 lipca złożyć w sekretariacie szkoły oryginały następujących dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu 8-klasisty. (W sytuacji
gdyby przepisy dot. świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz egzaminu 8-klasisty zmieniłyby się, odpowiednio uległyby zmianie zasady rekrutacji do PALO.)

