
Regulamin rekrutacji 

Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie 

rok szkolny 2018 /2019 

 

1. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, bezpłatną. 
 

2. Rodzic wyrażający wolę nauki dziecka w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w           

klasie I , IV i  VII powinien: 

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

− zapoznać się z koncepcją szkoły i innymi dostępnymi dokumentami, 
− zgłosić się na spotkanie rekrutacyjne z dzieckiem. 

 
3. O dokładnym terminie spotkania rekrutacyjnego Rodzice są informowani są indywidualnie          

(telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail). 
 

4. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje: 
− swobodną zabawę, 
− zabawę organizacyjno - porządkową kierowaną przez nauczyciela, 
− indywidualną rozmowę z nauczycielem. 

 
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora        

szkoły. 
 

6. W skład komisji wchodzą:  
− dyrektor - przewodniczący , 
− pedagog szkolny, 
− nauczyciele. 

 
7. Kryteria przy przyjmowaniu do klasy I: 

− ocena ogólnych umiejętności na poziomie wieku rozwojowego - 10pkt. 
− ocena dojrzałości społecznej i emocjonalnej - 10pkt. 
− rodzeństwa uczniów naszej szkoły oraz dzieci pracowników otrzymują 

dodatkowo 5 pkt. 
 

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

 
9. Kryteria przyjmowania do klas IV i VII: 

− analiza dotychczasowych wyników na podstawie świadectw szkolnych z poprzednich         
lat (do klasy IV -świadectwo z kl. I i II szkoły podstawowej , do klasy VII - świadectwo                  
ukończenia klasy V i półrocza klasy VI), 

− test z języka angielskiego lub matematyki, 
− konkursy, nagroda Prezydenta Miasta. 

 
10. Wyniki zostają ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 7 dni od dnia spotkania             

rekrutacyjnego. 
 



11. Rodzice uiszczają opłatę na cel statutowy szkoły w wysokości 80 zł miesięcznie, celem             
poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły. 
 

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

13. Dyrektor szkoły w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia pisma rozstrzyga zasadność            
odwołania. 
 

14. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


