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WARUNKI REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ZAKONU PIJARÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W roku szkolny 2021/2022 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczące do 26 uczniów.
2. Rekrutacja odbywa się w pięciu etapach:
Etap I – składanie dokumentów,
Etap II – spotkanie z rodzicami,
Etap III – spotkanie dla kandydatów (w grupie do 10 osób),
Etap IV – złożenie informacji o gotowości szkolnej dziecka,
Etap V – ogłoszenie listy osób przyjętych.
3. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu
Pijarów w Poznaniu i ich rodzice mogą być zwolnieni z uczestnictwa w II i III etapie rekrutacji
przez Dyrekcję szkoły.
4. Wszystkie spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami GIS, MZ i
MEiN.
Rozdział 2 – etapy rekrutacji
Etap I – składanie dokumentów
1. Trwa od 15 lutego do 5 marca 2021 r.
2. W Sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły
komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji):
a. podanie rodziców,
b. kwestionariusz ucznia PSPZP ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – do
pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły,
c. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.
3. Dokumenty złożone po dniu 5 marca 2021 r. będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnego
miejsca w szkole, po przeprowadzeniu rekrutacji.
Etap II – spotkanie z rodzicami
1. Trwa od 8 marca do 15 kwietnia 2021 r.
2. O terminie spotkania rodzice zostaną poinformowani podczas składania dokumentów.
Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem
szkoły.
Etap III – spotkanie dla kandydatów
1. Trwa od 12 do 30 kwietnia 2021 r.
2. Termin spotkania kandydatów do szkoły z zespołem psychologiczno-pedagogicznym zostanie
ustalony z rodzicami podczas etapu II.
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3. Nieobecność dziecka na spotkaniu z zespołem psychologiczno-pedagogicznym szkoły oznacza
rezygnację z udziału w rekrutacji. W razie ważnych powodów, istnieje możliwość zmiany
terminu spotkania, po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem szkoły.
Etap IV – złożenie informacji o gotowości szkolnej dziecka
1. Informację o gotowości szkolnej dziecka należy złożyć w Sekretariacie szkoły do dnia 7 maja
2021 r.
Etap V – ogłoszenie listy osób przyjętych
1. Informacja o przyjęciu do klasy pierwszej zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły
10 maja 2021 r. do godz. 12:00.
2. Do 12 maja 2021 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do klas pierwszych w
Publicznej Szkole Zakonu Pijarów potwierdzają wybór szkoły poprzez złożenie pisemnej
deklaracji w Sekretariacie. Jej brak oznacza rezygnację z miejsca na liście uczniów.
3. O spotkaniach informacyjnym dla rodziców oraz integracyjnym dla dzieci przyjętych do klas
pierwszych, rodzice zostaną powiadomieni 12 maja 2021.
Rozdział 3 – szczegółowe zasady rekrutacji
1. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
a) kryteria konstytucyjne:
- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną,
zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc – 2 pkt.
Trudna sytuacja winna być potwierdzona oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu
lub właściwymi dokumentami.
b) kryteria społeczne:
- dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach w Zespole Szkół Zakonu
Pijarów w Poznaniu lub posiada rodzeństwo wśród absolwentów Zespołu Szkół Zakonu
Pijarów w Poznaniu – 3 pkt.,
- umiejętności społeczne dziecka - do 15 pkt.,
- dotychczasowa współpraca rodziców ze szkołą – do 5 pkt.,
- dziecko pracownika Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu – 3 pkt.,
- dziecko, z rodziny wielodzietnej - 3 pkt.,
- preferencje wychowawcze rodziców zaprezentowane podczas rozmowy z dyrekcją –
do 20 pkt.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję
rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną liczbę
punktów zgodnie z kryteriami.
3. Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej),
stosownie do liczby przewidzianych miejsc. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów
przyjętych stosownie do liczby miejsc, jaką dysponuje szkoła.
4. Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte do szkoły, mogą w terminie do 17 maja 2021 złożyć
pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie podania. Prośby te będą rozpatrywane w razie
zwolnienia się miejsca w szkole.

