Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego w roku szkolnym 2017/18
1. Od 1 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 PR będą dwie klasy pierwsze:
1T (tradycyjna) i 1M (z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori).
2. Klasy poprowadzą:
1 T pani Jagna Starska i pani Katarzyna Żółtek
1 M pani Aleksandra Kłoczewiak–Wielgosz i pani Hanna Gorska
Klasa 1T będzie liczyła maksymalnie 18 uczniów.
Klasa 1M będzie liczyła maksymalnie 18 uczniów.
3. Spośród 36 miejsc 2 są pozostawione do dyspozycji Przymierza Rodzin, 2 do dyspozycji
dyrektora szkoły (tzw. miejsca rezerwowane).
4. Zebranie informacyjne odbędzie się 7 lutego, we wtorek, o godzinie 18.00 w szkole
przy ul. Racławickiej 14.
5. Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą:
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor i wicedyrektorzy, wychowawcy klas
1T i 1M oraz pedagodzy pani Maria Janikowska i pani Magdalena Szwalgin oraz psycholog
pani Małgorzata Brzezińska.
6. W rekrutacji biorą udział
wszystkie
zainteresowane
rodziny (w tym
z tzw. miejsc rezerwowanych i rodziny naszych obecnych uczniów oraz rodziny, które
uczestniczyły w ubiegłorocznej rekrutacji).
7. Rodzeństwa naszych uczniów mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.
8. Zespół do spraw rekrutacji może poprosić rodziców o przeprowadzenie badania dojrzałości
szkolnej dziecka przez psychologa i pedagoga z ww. Zespołu.
9. Rekrutacja będzie miała 3 etapy:
 Wypełnienie ankiety przygotowanej przez Zespół do spraw rekrutacji;
 Rozmowa rodziców z wychowawczyniami i przedstawicielami Zespołu;
 Zabawa, w której biorą udział rodzice z dziećmi i nauczyciele.
10. Wypełnione ankiety rekrutacyjne (rodzice otrzymają je w dniu spotkania rekrutacyjnego)
należy oddać do sekretariatu szkoły do piątku 10 lutego (w godzinach 8.00 – 16.00).
11. Rodzice, którzy wypełnili ankietę, umawiają się w sekretariacie na spotkanie. W pierwszym
spotkaniu nie uczestniczy dziecko – to rozmowa rodziców z wychowawczyniami,
dyrektorem, przedstawicielami Stowarzyszenia.
12. Spotkania (rozmowy z rodzicami) rozpoczną się w poniedziałek 27 lutego i zakończą
w piątek 24 marca.
13. W dniu 28 marca (wtorek) prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły: rodzice
otrzymają informację, czy rodzina została zakwalifikowana do ostatniego etapu
rekrutacji, tj. do zabawy.
14. Zabawa odbędzie się w szkole przy ul. Racławickiej 14 w sobotę 1 kwietnia w godzinach
9.00 - 15.00. Rodziny podzielimy na 3 lub 4 grupy, a informację o tym, w jakiej są grupie,
rodzice otrzymają w sekretariacie.
15. Pracownicy sekretariatu i nauczyciele pracujący w Zespole do spraw rekrutacji nie będą
udzielali szczegółowych informacji o przyczynach odmowy udziału w zabawie.

16. Rekrutacja zostanie zakończona 3 kwietnia (poniedziałek) ogłoszeniem listy dzieci
przyjętych do klasy 1T i 1M. Zespół do spraw rekrutacji ustali także listę rezerwową.
17. Rodziców dzieci biorących udział w zabawie prosimy o zadzwonienie do sekretariatu szkoły
w dniu 3 kwietnia po informację o wynikach rekrutacji i w celu potwierdzenia woli nauki
dziecka w naszej szkole.
18. Rodzice dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin otrzymają
pisemną informację o formalnościach, jakich muszą dopełnić.
19. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjęte do klasy 1. pod warunkiem zwolnienia miejsca
przez dziecko z listy zasadniczej na podstawie decyzji Zespołu do spraw rekrutacji.

W imieniu Zespołu do spraw rekrutacji
Marzanna Rymsza-Leociak
dyrektor szkoły

Harmonogram rekrutacji
1. 7 lutego (wtorek) 8.00 spotkanie informacyjne.
2. 8 -10 lutego zwrot wypełnionych ankiet w sekretariacie szkoły.
3. 27 lutego - 24 marca rozmowy rodziców z wychowawczyniami.
4. 28 marca (wtorek) ogłoszenie listy zaproszonych na zabawę.
5. 1 kwietnia (sobota) 9.00-15.00 zabawa rekrutacyjna.
6. 3 kwietnia (poniedziałek) ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły i listy rezerwowej.

