
WARUNKI REKRUTACJI 

uzupełniającej 
 

do kl. VII  
w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów  

im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu 
 
 

ROK SZKOLNY 2019/2020 
 
 

Rozdział 1 – informacje ogólne 
 

1. W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć dodatkową klasę VII 

liczącą do 25 osób. 

 

2. Rekrutacja do szkoły odbywa się w czterech etapach:  
a. składanie dokumentów;  
b. spotkanie i rozmowa rodziców z dyrekcją szkoły;  
c. ogłoszenie listy osób przyjętych; 

 
 
 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji 
 

ETAP I 
 

1. Pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 roku i trwa 

do 10 maja 2019 roku, 
 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 10
00

 do 15
00

.  
2. W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły 

następujące dokumenty: 
 

a. podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły; 
 

b. kwestionariusz ucznia szkoły podstawowej (do pobrania                   

w sekretariacie szkoły lub na prośbę rodziców przesyłany drogą 

elektroniczną); 
 

c. wykaz ocen za I półrocze kl. VI;  
d. dwa zdjęcia legitymacyjne;  
e. oświadczenie rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły;  

3. Dokumenty złożone po 10 maja 2019 roku będą rozpatrywane tylko         

w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji. 



ETAP II 
 

1. Drugi etap rekrutacji rozpoczyna się 15 kwietnia 2019 roku i trwa do 31 

maja 2019 roku. 
 

2. O terminie spotkania rodzice zostaną powiadomieni podczas składania 

dokumentów lub telefonicznie.  
3. Istnieje możliwość zmiany terminu spotkania z ważnych powodów po 

wcześniejszym ustaleniu terminu z sekretariatem szkoły. 
 

4. Absencja na rozmowie bez wcześniejszego poinformowania szkoły 

oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły. 
 

ETAP III 
 

1. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy VII zostanie ogłoszona       

3 czerwca 2019 roku w godzinach południowych na stronie internetowej 

szkoły oraz na tablicach informacyjnych.  
2. Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.  
3. Rodzice uczniów przyjętych do szkoły potwierdzają wybór szkoły 

poprzez złożenie pisemnej deklaracji do 5 czerwca 2019 roku. 
 

4. Rodzice dzieci, które nie uzyskują miejsca w szkole, mogą w terminie do 

5 czerwca 2019 roku złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie 

podania. Prośby te będą rozpatrywane w razie zwolnienia się miejsca       

w szkole. O pozytywnej odpowiedzi rodzice zostaną poinformowani 

przez szkołę.  
5. Dla rodziców uczniów przyjętych do kl. VII odbędzie się spotkanie 

organizacyjne w drugiej połowie czerwca 2019 roku. 


