Regulamin rekrutacji kandydatów do klas 0-1
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego STO
1. Za organizację i przebieg rekrutacji odpowiada komisja, którą powołuje i której
przewodniczy dyrekcja ZSO nr 1 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego STO w Warszawie.
2. Terminy rekrutacji do nowotworzonych klas podawane są do publicznej wiadomości
w sekretariacie szkoły lub stronie internetowej www.zsosto.pl.
3. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego
dostępnego w Sekretariacie i na stronie www.zsosto.pl oraz przedstawienie dowodu wpłaty,
najpóźniej w dniu spotkania rekrutacyjnego.
4. Dyrekcja szkoły organizuje spotkania informacyjne dla rodziców kandydatów.
5. W czasie testu rekrutacyjnego sprawdzane są umiejętności dzieci z zakresu wiedzy
ogólnej, przewidzianej dla etapu rozwoju dziecka rozpoczynającego edukację w szkole oraz
predyspozycje do podjęcia nauki w klasie 0 i w klasie 1.
6. Warunkiem przyjęcia do ZSO nr 1 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego STO w Warszawie
jest uzyskanie pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej.
7. Listę dzieci przyjętych oraz listę rezerwową ustala komisja rekrutacyjna w składzie:
 dyrektor lub wicedyrektor szkoły
 pedagog szkolny
 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przygotowania przedszkolnego
8. Rodzice o zakwalifikowaniu dziecka zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres
email wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
9. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają kandydaci, których rodzeństwo jest lub było
uczniami ZSO nr1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego STO w Warszawie.
10.
Jeśli rodzice zakwalifikowanego kandydata zrezygnują z miejsca w szkole, o
przyjęciu na jego miejsce innego dziecka decyduje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę
listę rezerwową.
11.
Rodzice kandydatów wnoszą ustaloną opłatę związaną z postępowaniem
kwalifikacyjnym.
12.
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest przedstawienie dowodu wpłaty,
najpóźniej w dniu spotkania.
13.
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych mają 2 tygodnie na uiszczenie opłaty
wpisowej i dokonanie wszelkich pozostałych formalności.
14.
Niepodpisanie umowy o kształceniu oraz brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym
terminie jest równoznaczny z rezygnacją z nauki dziecka w ZSO nr 1 im. Jana Nowaka
Jana Nowaka Jeziorańskiego STO w Warszawie.

