Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
Społecznej Szkoły Podstawowej w Kwidzynie na rok szkolny 2017/2018.
(rocznik 2010/2011)

Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć w Sekretariacie Szkoły.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Sekretariacie Szkoły (telefonicznie: 55 261 22
87, 794 992 260 lub na miejscu).
Naboru do klasy pierwszej dokonuje zespół rekrutacyjno – kwalifikacyjny w składzie:
• Wicedyrektor Szkoły – przewodniczący komisji,  


• Pedagog,  


• Logopeda,  


• Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,  


• Wychowawcy świetlicy.  
Zapisy trwają codziennie w dni robocze
szkoły.

od godz. 7.30 do

15.00 w sekretariacie

Przez zapisy rozumie się:




• Wypełnienie „Podania o przyjęcia do szkoły” - dostępne na stronie internetowej
szkoły lub w sekretariacie szkoły,  
•

Spotkanie z zespołem rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.  

W czasie rekrutacji badamy w sposób przyjazny dziecku:
✓
poziomdojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym (Arkusz badania gotowości
szkolnej 

SSP) 


✓

kompetencje dzieci w sferze emocjonalnej i społecznej (obserwacja społecznego
funkcjonowania kandydata podczas zabaw w grupie rówieśniczej). 

Pozwoli to, określić mocne strony przyszłego pierwszoklasisty oraz zaplanować pracę z
dzieckiem tak, aby wyrównać ewentualne braki i jeszcze lepiej rozwinąć jego zdolności.

Kolejność zapisu nie ma wpływu na przyjęcie dziecka.
Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Kwidzyńskich Szkół
Społecznych pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii zespołu rekrutacyjno –
kwalifikacyjnego.

Informacja o tym, czy dziecko zostało przyjęte do naszej szkoły zostanie przekazana rodzicom
drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Pierwsze spotkanie z wychowawcą odbędzie się w czerwcu.

Rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej zobowiązani są do:




• podpisania „Umowy o świadczeniu usług oświatowych” dotyczącej kształcenia 
dziecka w terminie 30 dni od ogłoszenia listy uczniów przyjętych do Społecznej
Szkoły Podstawowej w Kwidzynie,  
•

dostarczenia opisowej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej, kserokopii aktu urodzenia dziecka, 2 zdjęć legitymacyjnych.  

Niedopełnienie formalności w podanych terminach powoduje skreślenie z listy.
W przypadku wolnych miejsc po ogłoszeniu wyników przez zespół rekrutacyjno –
kwalifikacyjny dodatkowa rekrutacja odbywać się będzie na podobnych zasadach. O jej
szczegółach informować będzie sekretariat szkoły.

