
REGULAMIN REKRUTACJI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 35 

 IM. NOBLISTÓW POLSKICH STO W LEGIONOWIE 

 

Przyjęcie każdego ucznia do szkoły następuje na podstawie spotkania rekrutacyjnego z 

uczniem i jego rodzicami. Klasy nie mogą liczyć więcej niż 16 osób (w szczególnych 

przypadkach określanych przez statut szkoły 17 osób). Zasady rekrutacji określa regulamin 

rekrutacji. Harmonogram rekrutacji na kolejny rok szkolny publikowany jest nie później niż 

w lutym roku poprzedniego. Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor. 

Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

 

I. Nabór do klasy I 

1. Do klasy I przyjmowane są dzieci w wieku określonym w ustawie o systemie oświaty. 

 

2. Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę: 

a. wynik spotkania rekrutacyjnego - osoby nie biorące udziału w rozmowie 

kwalifikacyjnej nie są brane pod uwagę, 

b. analizę dokumentacji dostarczonej z przedszkola, 

c. wynik rozmowy z rodzicami ucznia, 

d. kompletność dokumentów niezbędnych do rekrutacji (w tym wniesienie opłaty 

rekrutacyjnej) 

 

3. Spotkanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez 

Dyrektora Szkoły. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi Dyrektor jako  

Przewodniczący Komisji, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog/psycholog 

oraz nauczyciel języka angielskiego jako jej członkowie. W skład Komisji 

Rekrutacyjnej może wchodzić przedstawiciel organu prowadzącego. 

 

4. Spotkanie rekrutacyjne ma charakter obserwacji funkcjonowania dziecka w sytuacji 

zadaniowej i odbywa się w grupie 5-12 osobowej.  W wyjątkowych sytuacjach 

spotkanie rekrutacyjne może mieć charakter indywidualny (dziecko, rodzic/opiekun 

prawny, komisja kwalifikacyjna). 

 

5. Rodzice/Opiekunowie kandydata spotykają się na rozmowie z Dyrektorem Szkoły w 

czasie, gdy dziecko uczestniczy w spotkaniu rekrutacyjnym pod opieką nauczycieli. 

W czasie spotkania Rodzice/Opiekunowie wypełniają ankietę dotyczącą rozwoju 

dziecka oraz oczekiwań związanych ze szkołą i edukacją dziecka.    

 

6. Podczas spotkania rekrutacyjnego oceniane są: gotowość dziecka do podjęcia nauki w 

szkole, w tym dojrzałość społeczna i emocjonalna, rozwój intelektualny i motoryczny, 

wiedza ogólna i kultura osobistą kandydata/kandydatki. Maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania przez kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej wynosi 60. 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca ucznia do przyjęcia do klasy 1 wynosi 50 

pkt. 

 



7. Podczas spotkania rekrutacyjnego ocenie podlegają następujące elementy: 

- zachowanie dziecka podczas spotkania m.in.: przestrzeganie ustalonych zasad, 

współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, umiejętność czekania na swoją kolej, 

samodzielność, radzenie sobie z trudnościami i porażkami, wytrwałość, 

koncentracja uwagi, motywacja do nauki; 

- wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego m.in. spostrzegawczość, grafomotoryka, koordynacja ruchowa, 

orientacja na płaszczyźnie i w przestrzeni, słownictwo, logiczne myślenie, 

rozpoznawanie figur geometrycznych, liczb i liter, kategoryzowanie, 

odwzorowywanie, zapamiętywanie wzorów; 

- przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim. 

8. Jeśli kandydaci, którzy uzyskali minimum 50 punktów nie wyczerpują liczby miejsc  

w tworzonej klasie I – przyjmowani mogą być pozostali kandydaci w kolejności 

według uzyskanego wyniku podczas spotkania rekrutacyjnego. 

 

9. Przyjmując dziecko do klasy I Komisja, w pierwszej kolejności bierze pod uwagę: 

rodzeństwo dzieci uczących się w naszej szkole, dzieci absolwentów Szkoły, dzieci 

pracowników Szkoły, dzieci przenoszące się z innych szkół Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego lub uczęszczające do prowadzonych przez STO 

przedszkoli. 

 

10.  Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły bez podawania 

przyczyny.  

 

11.  Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej Rodzice/Opiekunowie ucznia 

zobowiązani są złożyć w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty (formularze 

dostępne w zakładce Rekrutacja -Dokumenty rekrutacyjne do pobrania): 

 podanie o przyjęcie ucznia do SSP nr 35 STO 

 kwestionariusz osobowy 

 opinię wychowawcy przedszkolnego o kandydacie  

 potwierdzenie uiszczenia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł (w 

kasie placówki lub przelewem na konto SKT STO nr 132) 

 

12.  Po uzyskaniu akceptacji Komisji Rekrutacyjnej rodzice nowo przyjętych uczniów 

zobowiązani są do: 

 zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Społecznej Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie, 

 podpisania umowy o kształceniu dziecka w szkole – umowa edukacyjna wchodzi w 

życie po podpisaniu i wpłaceniu wpisowego w wyznaczonym terminie, 

 dostarczenia karty oceny dojrzałości szkolnej wydanej przez oddział przedszkolny. 

 

II. Rekrutacja uczniów do klas wyższych niż I. 

1. Nabór uzupełniający do klas II-VIII trwa cały rok.  

2. O przyjęciu ucznia do danej klasy decyduje Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę: 



 wolne miejsca w klasie, 

 wynik spotkania rekrutacyjnego z uczniem i rodzicami,  

 udziału w zajęciach próbnych w klasie, do której uczeń ma być przyjęty (dzień 

ustalony przez Dyrektora) 

 świadectwo z poprzedniej klasy, 

 aktualne oceny cząstkowe lub semestralne 

 

3. Spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas 2-8 to spotkanie z Dyrektorem Szkoły, 

w którym udział bierze kandydat oraz rodzice kandydata. Część rozmowy  

z kandydatem jest przeprowadzona w języku angielskim (poziom dostosowany do 

wieku i możliwości). Omawiane są zasady funkcjonowania szkoły oraz wzajemne 

oczekiwania szkoły, rodziców i ucznia. 

 

4. Podczas udziału w zajęciach próbnych oceniana jest umiejętność pracy w grupie, 

motywacja do nauki, kultura osobista kandydata/kandydatki oraz poziom edukacyjny 

na poszczególnych przedmiotach. 

 

5. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są podpisać 

umowę edukacyjną, uiścić wpisowe oraz dostarczyć następujące dokumenty: 

 karta przekazania ucznia (z poprzedniej szkoły), 

 kserokopia arkusza ocen ucznia (z poprzedniej szkoły), 

 wykazu ocen cząstkowych lub oceny opisowej – jeżeli przyjęcie następuje w 

trakcie roku szkolnego. 

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

• 9 lutego 2023 r. (czwartek) – godz. 18.00  Dzień Otwarty w SSP nr 35 STO:  – spotkanie 

informacyjne z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami i przedstawicielem Zarządu SKT nr 132 

STO. w godzinach 18.00 – 20.00. Przyjmowanie podań o przyjęcie dziecka do szkoły. 

• 4 marca 2023 r. – spotkania rekrutacyjne z kandydatami i rodzicami. 

• 10 marca 2023 r. – indywidualne przekazanie informacji o przyjęciu dziecka do klasy I. 

• 17 marca 2023 r – wpłata wpisowego (musi nastąpić w terminie 7 dni po otrzymaniu 

informacji o przyjęciu dziecka do szkoły). Termin spotkania z obojgiem rodziców w celu 

podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych zostanie  uzgodniony indywidualnie 

za pośrednictwem sekretariatu Szkoły. 

• 10 czerwca 2023 r. (sobota) – spotkanie integracyjne dzieci i rodziców z wychowawcą 

klasy i nauczycielami uczącymi w klasie 1. godz. 10.00 

• 30 czerwca 2023 r. – ostateczny termin dostarczenia do szkoły dokumentów przez 

rodziców: 

– ocena dojrzałości szkolnej wydana przez przedszkole, 

– 2 aktualne fotografie do legitymacji szkolnej. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 

 


