SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
REGULAMIN REKRUTACJI
§1 Postanowienia ogólne
1. Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową Towarzystwa Oświatowego
w Jeleniej Górze jest Samodzielne Koło Terenowe nr 72 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Jeleniej Górze.
2. Funkcjonowanie Szkoły regulują statuty i wewnętrzne regulaminy.
3. Szkoła nie podlega rejonizacji.
4. Do Szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których stan rozwoju emocjonalnego pozwala
na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych w systemie klasowo-lekcyjnym,
bez dodatkowej opieki.
5. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
6. Do każdego oddziału może zostać przyjęty tylko jeden uczeń z orzeczeniem.
§2 Rekrutacja do oddziałów „0” i „1”
1. Po pobraniu ze strony www.szkola-spoleczna.pl w zakładce Rekrutacja (lub w
sekretariacie szkoły), wypełnieniu i złożeniu w sekretariacie przez rodzica/opiekuna
ankiety dla kandydata, rodzice/opiekunowie wraz z dzieckiem biorą udział w rozmowie
informacyjnej z udziałem dyrektora szkoły. W czasie rozmowy rodzice zobowiązani są
do przedstawienia: opinii o dojrzałości szkolnej, opinii z poradni psychologicznopedagogicznej lub orzeczenia jeśli dziecko takowe posiada.
2. Analizę przedstawionej dokumentacji dokonuje dyrektor szkoły.
3. W przypadku uczniów posiadających opinie z poradni lub orzeczenie dyrektor może
zlecić udział kandydata w trzech dniach próbnych w celu oceniania jego zdolności
funkcjonowania w grupie szkolnej. Pozytywną lub negatywną decyzję w sprawie
przyjęcia do szkoły dokonuje zespół w skład którego wchodzą: dyrektor, pedagog
i wychowawca klasy.
4. Kandydatów wraz z ich rodzicami/opiekunami w sierpniu w roku szkolnym
poprzedzającym rozpoczęcie nauki dziecka zaprasza się na spotkania integracyjne
z innymi uczniami i wychowawcami.
5. Uczniowie przyjmowani do szkoły w okresie wrzesień – czerwiec na prośbę
rodzica/opiekuna mogą wziąć udział w dniach próbnych.
6. Po przejściu procesu rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni spotykają się ponownie.
z dyrekcją w celu uzyskania informacji o decyzji w sprawie rekrutacji.

7. W przypadku pozytywnej decyzji potwierdzeniem zapisu ucznia do szkoły jest
wpłacenie wpisowego.
8. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły podejmuje dyrektor.
§3 Rekrutacja do pozostałych oddziałów
1. Po pobraniu ze strony www.szkola-spoleczna.pl w zakładce Rekrutacja (lub w
sekretariacie szkoły), wypełnieniu i złożeniu w sekretariacie przez rodzica/opiekuna
ankiety dla kandydata, rodzice wraz z dzieckiem biorą udział w rozmowie informacyjnej
z udziałem dyrektora szkoły. W czasie rozmowy rodzice zobowiązani są do
przedstawienia: świadectwa ukończenia poprzedniej klasy, opinii z poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia jeśli dziecko takowe posiada.
2. Analizę przedstawionej dokumentacji dokonuje dyrektor szkoły.
3. W przypadku uczniów posiadających opinie z poradni lub orzeczenie dyrektor może
zlecić udział kandydata w trzech dniach próbnych w celu oceniania jego zdolności
funkcjonowania w grupie szkolnej. Pozytywną lub negatywną decyzję w sprawie
przyjęcia do szkoły dokonuje zespół w skład którego wchodzą: dyrektor, pedagog
i wychowawca klasy.
4. Kandydaci do szkoły zobowiązani są wziąć udział w diagnozach przedmiotowych
z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Warunkiem przyjęcia do szkoły
jest uzyskaniu wyniku minimum m 35% na każdej z diagnoz.
5. Uczniowie, którzy na świadectwie z poprzedniej klasy mają średnią 4.0 lub wyżej są
zwolnienie z diagnoz przedmiotowych. Ta sama zasada dotyczy uczniów klas II-III jeśli
ich ocena opisowa na świadectwie wskazuje na poziom osiągnięć „rozszerzający” lub
wyższy.
6. Do szkoły przyjmowani są tylko uczniowie z zachowaniem nie niższym niż poprawne.
7. Uczniowie przyjmowani do szkoły w okresie wrzesień – czerwiec na prośbę
rodzica/opiekuna mogą wziąć udział w dniach próbnych.
8. Po przejściu procesu rekrutacji rodzice/ opiekunowie prawni spotykają się ponownie
z dyrekcją w celu uzyskania informacji o decyzji w sprawie rekrutacji.
9. W przypadku pozytywnej decyzji potwierdzeniem zapisu ucznia do szkoły jest
wpłacenie wpisowego.
10.

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły podejmuje dyrektor.

