
Informacja dotycząca  rekrutacji do klasy I, IV,V i VII 

Szanowni Państwo, 

W związku z prowadzoną rekrutacją do klasy I, IV, V i VII prosimy Rodziców o 
zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz dostarczenie niżej wymienionych 
dokumentów (do sekretariatu szkoły). 

KLASA I 

1. Do 16.03.2018 należy dostarczyć kartę zgłoszenia. 

2. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 17.03.2018r. o godzinie 10.00. 

3. Lista zakwalifikowanych uczniów do klasy I zostanie ogłoszona 19.03.2018r. 

KLASA IV 

1.   Do 15.05.2018r.  należy dostarczyć kartę zgłoszenia wraz  z załącznikami: 

- kopią świadectwa ukończenia klasy I i II szkoły podstawowej,  

- do klasy V kopia świadectwa ukończenia klasy II i III szkoły 
podstawowej, 

- kopiami zaświadczeń o konkursach (miejsca: pierwsze, drugie, trzecie; 
laureaci i  

  finaliści). 

2. Lista zakwalifikowanych uczniów do klasy IV i V będzie ogłoszona dnia 
25.05.2018r. o godzinie 15.00 (wywieszona na drzwiach szkoły). 

3. Do dnia 27.06.2018r. Rodzice są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu 
szkoły oryginał świadectwa ukończenia klasy III lub IV szkoły podstawowej. 

4. Lista przyjętych zostanie ogłoszona  w dniu 28.06.2018r. (wywieszona na 
drzwiach szkoły). 

5. Nie dostarczenie świadectwa ukończenia klasy III lub IV szkoły podstawowej 
w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy przyjętych. 

6. Spotkanie organizacyjne  dla Rodziców  i uczniów przyjętych do klasy IV i V  
odbędzie się 29.06.2017r. o godzinie 17.30, wówczas otrzymają Państwo 
potwierdzenie przyjęcia ucznia do Publicznej Katolickiej Szkoły 
Podstawowej, które należy  dostarczyć do szkoły rejonowej. 



      KLASA VII 

1.  Do 15.05.2018 należy dostarczyć kartę zgłoszenia wraz z załącznikami: 

- kopia świadectwa ukończenia  klasy V szkoły podstawowej i oceny z 
półrocza klasy      VI szkoły podstawowej potwierdzone przez szkołę do 
której obecnie uczęszcza uczeń. 

2.  Test z języka angielskiego do klasy VII dwujęzycznej odbędzie się  - 
28.05.2018r.  

o godzinie 16.00. 

3. Test z matematyki do VII klasy o profilu  matematycznym odbędzie się - 
29.05.2018r. 

 o godzinie 16.00. 

Uczniowie mimo wskazania klasy matematycznej lub dwujęzycznej 
piszą test z matematyki i języka angielskiego. 

4. Wyniki testów zostaną podane do wiadomości dnia 5.06.2018r. o godzinie 
15.00. 

( wywieszone na drzwiach szkoły). 

5. Do dnia 21.06.2018r. Rodzice muszą dostarczyć do sekretariatu: 

• dyplomy z konkursu matematycznego KANGUR (2017 i 2018 - 
wyróżnienie, wynik bardzo dobry) 

• zaświadczenia o uzyskaniu Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin (2017 
i 2018) 

• zaświadczenia o konkursach organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty  (laureat, finalista 2017 i 2018) 

6. Lista zakwalifikowanych uczniów do klasy VII będzie ogłoszona 25.06.2018r. 
o godzinie 15.00 (wywieszona na drzwiach szkoły). 

7. Do dnia 27.06.2018r. Rodzice muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły 
oryginał świadectwa z klasy VI szkoły podstawowej. 



8. Lista przyjętych zostanie ogłoszona  w dniu 28.06.2018r. o godzinie 
15.00 (wywieszona na drzwiach szkoły). 

9. Nie dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia klasy VI szkoły 
podstawowej w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy 
przyjętych. 

10. Spotkanie organizacyjne  dla Rodziców  i uczniów przyjętych do klasy VII  
odbędzie się 29.06.2018r.,  o godzinie 17.30 wówczas otrzymają Państwo 
potwierdzenie przyjęcia ucznia do Publicznej Katolickiej Szkoły 
Podstawowej , które należy  dostarczyć do szkoły rejonowej. 

   


