
Regulamin rekrutacji
Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki  

w Szczecinie
na rok szkolny 2020 /2021

KLASA I

I. Ogólne zasady rekrutacji.

1. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Szczecinie jest szkołą publiczną, 
bezpłatną.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. W skład komisji wchodzą: 

− Dyrektor/ wicedyrektor – przewodniczący,

− pedagog szkolny,

− nauczyciele.

4. Rodzic wyrażający wolę nauki dziecka w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej powinien :
− złożyć w sekretariacie szkoły uzupełnioną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej 

szkoły lub w sekretariacie szkoły,
− zapoznać się ze statutem, regulaminem i koncepcją szkoły (dokumentami dostępnymi 

w sekretariacie placówki),
− wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym wyszczególnionym dla poszczególnych poziomów 

klas, określającym działania zgodne z terminami na dany rok szkolny.
5. Rodzice uczniów przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w wysokości 150  zł 

w sekretariacie w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

6. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej można składać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników 
do dyrektora szkoły.

7. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia pisma rozstrzyga zasadność odwołania.

8. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

II. Zasady rekrutacji do klasy I.

1. Rodzic wyrażający wolę nauki dziecka w klasie I powinien:

− złożyć w sekretariacie szkoły uzupełnioną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej 
szkoły lub w sekretariacie szkoły,

− zgłosić się na spotkanie rekrutacyjne z dzieckiem,

− po przeprowadzonej rekrutacji Rodzice proszeni są o dostarczenie informacji o  gotowości 
szkolnej wydawanej po ukończeniu klasy „O”.

2. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:

− swobodną zabawę,

− zabawę organizacyjno-porządkową kierowaną przez nauczyciela,

− indywidualną rozmowę z nauczycielem.



3. Kryteria przyjmowania dzieci do klasy I:

− ocena ogólnych umiejętności na poziomie wieku rozwojowego – 36 pkt.,

− ocena dojrzałości społecznej i emocjonalnej – 14 pkt.,

− rodzeństwo uczniów naszej szkoły oraz dzieci pracowników otrzymują dodatkowo 5 pkt.

III. Terminarz rekrutacji do klasy I - informacje dodatkowe.

1. Do dn. 17.03.2020 r. należy dostarczyć kartę zgłoszenia, która jest potwierdzeniem udziału w 
tegorocznej rekrutacji.

2. Spotkanie rekrutacyjne z dziećmi odbędzie się 21.03.2020 r. (sobota – godz. 9.00)

3. Lista zakwalifikowanych uczniów do klasy I zostanie ogłoszona 25.03.2020 r. 

4. Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole lub dostępne w sekretariacie 
szkoły.

5. Spotkanie organizacyjne dla Rodziców uczniów kl. I odbędzie się 22.06.2020 r. o godz. 17.30.



Regulamin rekrutacji
Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki  

w Szczecinie
na rok szkolny 2020 /2021

KLASA IV

I. Ogólne zasady rekrutacji.

1. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Szczecinie jest szkołą publiczną, 
bezpłatną.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. W skład komisji wchodzą: 

− Dyrektor/wicedyrektor – przewodniczący,

− pedagog szkolny,

− nauczyciele.

4. Rodzic wyrażający wolę nauki dziecka w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej powinien :
− złożyć w sekretariacie szkoły uzupełnioną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej 

szkoły,
− zapoznać się ze statutem, regulaminem i koncepcją szkoły (dokumentami dostępnymi 

w sekretariacie),
− wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym wyszczególnionym dla poszczególnych poziomów 

klas.
5. Rodzice uczniów przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w wysokości 150  zł 

w sekretariacie w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

6. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej można składać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników 
do dyrektora szkoły.

7. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia pisma rozstrzyga zasadność odwołania.

8. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

II. Zasady rekrutacji do klasy IV.
1. Rodzic wyrażający wolę nauki dziecka w klasie IV powinien:

− złożyć w sekretariacie szkoły uzupełnioną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej 
szkoły,

− zapoznać się ze statutem, regulaminem i koncepcją szkoły (dokumentami dostępnymi 
w sekretariacie),

− dostarczyć dokumentację dotychczasowych wyników dydaktyczno-wychowawczych dziecka:

• świadectwo szkolne z klasy II szkoły podstawowej,

• ocenę z półrocza klasy III potwierdzoną przez szkołę (pieczęć szkoły i podpis 
wychowawcy),

• opinię wychowawcy klasy,

• opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dziecko taką posiada,

• dyplomy za konkursy odbywające się poza szkołą,

• ocenę dojrzałości społecznej i emocjonalnej dziecka.

2. Kryteria przyjmowania dzieci do klasy IV:



− analiza dotychczasowych wyników na podstawie złożonych dokumentów,

− rozmowa kwalifikacyjna oraz test wiedzy ogólnej i kompetencji językowych.

III. Terminarz rekrutacji do klasy IV - informacje dodatkowe.
1. Do dn. 20.05.2020 r. należy dostarczyć kartę zgłoszenia, która jest potwierdzeniem udziału w 

tegorocznej rekrutacji. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć załączniki dokumentujące 
dotychczasowe wyniki dydaktyczno-wychowawcze dziecka (wcześniejsze wskazówki).

2. 25.05.2020 r. o godz. 16.00  -spotkanie z kandydatami do klasy IV.

3. Lista zakwalifikowanych uczniów do klasy IV zostanie ogłoszona 08.06.2020 r. o godz. 15.00 i 
wywieszona na drzwiach szkoły.

4. Do dn. 30.06.2020 r. Rodzice zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginał świadectwa 
ukończenia klasy III szkoły podstawowej. 

5. Lista przyjętych uczniów zostanie ogłoszona w dn. 01.07.2020 r. o godz. 15.00. i wywieszona na 
drzwiach szkoły.

6. Nie dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia kl. III w wyznaczonym terminie skutkuje 
skreśleniem ucznia z listy przyjętych.

7. Spotkanie organizacyjne dla Rodziców uczniów kl. IV odbędzie się 01.07.2020 r. o godz. 17.30. W tym 
dniu otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia ucznia do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, 
które należy dostarczyć do szkoły rejonowej.


