Regulamin rekrutacji do PSP nr 72

Regulamin rekrutacji
do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń”

I. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy I
1. Do oddziału przedszkolnego lub klasy I może zostać przyjęty kandydat, który spełnia
kryteria związane z wiekiem, ustalone w przepisach oświatowych.
2. Kandydat musi uzyskać pozytywny wynik badania dojrzałości – odpowiednio
przedszkolnej lub szkolnej, które przeprowadza Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72
„Szkoła Marzeń” (dalej: PSP 72 lub Szkoła) w swojej siedzibie. Wynik, decydujący o
zakwalifikowaniu się kandydata, ustala Dyrektor Szkoły.
3. W sytuacji, gdy liczba przewidzianych miejsc będzie mniejsza niż liczba kandydatów,
którzy uzyskają pozytywny wynik na badaniu gotowości do rozpoczęcia nauki w PSP
72 (dalej: badanie gotowości), przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają kolejne
najwyższe wyniki, aż do wyczerpania wolnych miejsc.
4. Kandydatowi, który ma rodzeństwo w Przedszkolu „Ptasie Gniazdo” w Piasecznie
(dalej: PPG) w, PSP 72 lub w Prywatnym Gimnazjum nr 2 „Szkole Marzeń” może być
doliczone do wyniku uzyskanego na badaniu gotowości do 10% punktów możliwych do
uzyskania, o ile uzyskany przez niego wynik jest nie wystarczający do zakwalifikowania
się do szkoły.
5. Kandydatowi z PPG może być doliczone do wyniku uzyskanego na badaniu
gotowości do 5% punktów możliwych do uzyskania, o ile uzyskany przez niego wynik
jest nie wystarczający do zakwalifikowania się do szkoły. Punkty te nie sumują się z
pkt. wymienionymi w pkt. 4.
6. W procesie rekrutacji może być brane pod uwagę kryterium przynależności płciowej
kandydata – w związku z dążeniem do powoływania oddziałów ze zbliżoną liczbą
dziewczynek i chłopców.
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7. Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz ewentualna
alfabetyczna lista rezerwowa podawane są do wiadomości w sekretariacie szkoły lub na
szkolnej stronie internetowej – zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez
Dyrektora Szkoły. Kandydat, który nie uzyska wyniku, o którym mowa w pkt. 2, nie
może

być

wpisany

8. Arkusz badania gotowości

na

żadną

z

powyższych

list.

na życzenie rodzica kandydata jest udostępniany do

wglądu na terenie szkoły w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia wyników rekrutacji w
terminach uzgodnionych z sekretariatem Szkoły. Nie wydaje się ani jego oryginału, ani
kopii. Szkoła nie wyraża zgody na utrwalanie arkusza egzaminacyjnego za
pośrednictwem urządzeń do tego służących.

II. Nabór do istniejących oddziałów
1. Nabór do istniejących oddziałów odbywa się, jeśli są w nich wolne miejsca.
2.

Do

istniejących

oddziałów

może

zostać

przyjęty

uczeń,

który:

- odpowiednio: posiada świadectwo ukończenia klasy programowo niższej (dotyczy
klas II i starszych) i/lub spełnia warunki związane z wiekiem określone w przepisach
oświatowych,
- zda egzaminy wstępne (odpowiednio: I etap nauczania: edukacja wczesnoszkolna,
język angielski; II etap nauczania: język polski, matematyka, język angielski) na
poziomie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
3. Przyjęcie do szkoły może być uzależnione również od wyników obserwacji
kandydata podczas jego pobytu próbnego w szkole, opinii wystawionej przez
wychowawcę lub dyrektora szkoły, do której uczęszczał, ocen na ww. świadectwie lub
rozmowy z psychologiem/pedagogiem szkolnym lub Dyrektorem Szkoły.

III. Pozostałe regulacje
1. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor PSP 72.
Może on nie przyjąć do Szkoły kandydata, który spełnił ww. warunki, jeśli w jego
ocenie wymagałoby tego dobro Szkoły. W takiej sytuacji nie jest zobowiązany do
podania powodów swojej decyzji.
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2. Rodzice dziecka:
a) przystępującego do badania dojrzałości mają obowiązek najpóźniej w dniu jego
przeprowadzenia wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł w kasie lub na
rachunek Szkoły;
b) zakwalifikowanego do Szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły:
- składają w sekretariacie PSP nr 72 podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły na
formularzu ze strony internetowej szkoły, oświadczenie o wyborze etyki lub religii oraz
– o ile dotyczy – ww. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz, deklaracji
wyboru II języka obcego oraz podpisaną w 2 egzemplarzach umowę kształcenia;
- regulują opłatę rekrutacyjną w wysokości 2 tys. zł (1 tys. zł, jeśli kandydat
zakwalifikował się do klasy 5 lub starszej), która jest bezzwrotna, przelewem na
rachunek lub w kasie Szkoły.
Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymogów może być tożsame z rezygnacją z
rekrutacji do PSP 72 lub może być powodem do rozwiązania zawartej już umowy
kształcenia.
3. Rodzice kandydata najpóźniej w dniu egzaminu/badania dojrzałości składają w
sekretariacie Szkoły

- jeśli dotyczy - kopię: opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego, na
podstawie których mogą być wymagane dostosowania warunków nauki ze strony
szkoły.
Niespełnienie tego wymogu może być tożsame z rezygnacją z rekrutacji do PSP 72 lub
może być powodem do rozwiązania zawartej już umowy kształcenia.
4. Kwestie związane z rekrutacją uczniów nieprzewidziane w niniejszym regulaminie
rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
5. Decyzja Dyrektora Szkoły ws. rekrutacji jest ostateczna.
6. Przystąpienie do rekrutacji do Szkoły jest tożsame z akceptacją niniejszego
regulaminu przez rodziców kandydatów.
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7. Z dniem 7 lutego 2018 r. traci moc Regulamin rekrutacji do PSP nr 72 z 15 lutego
2017 r.
8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2018 r.
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