
Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Publicznych nr 1 STO              
na rok szkolny 2016/2017 

do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej STO 

Zasady rekrutacji 

 

1. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego kandydaci przyjmowani są zgodnie z regulaminem rekrutacji.  

2. Ilość miejsc w klasie pierwszej ustala dyrektor szkoły  na podstawie arkusza 

organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę. 

3. Do przeprowadzenia prac związanych z rekrutacją, dyrektor szkoły powołuje  komisję, 

w skład której wchodzą: 

- wicedyrektor  ZSP nr1 STO ( lub osoba wyznaczona przez dyrektora) 

- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

4. O przyjęciu kandydata decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie obserwacji                  

i oceny kart pracy.                                                                                                                                    

Zadania umieszczone w kartach pracy sprawdzają wiedzę i umiejętności dziecka  

zgodnie  z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  

5. Przyjmowani będą  uczniowie,  którzy zdobyli największą ilość punktów .                                

W przypadku, gdy taką samą ilość punktów otrzymało  więcej uczniów  niż jest miejsc, 

o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor i  rada pedagogiczna szkoły na wniosek komisji 

rekrutacyjnej. 

6. Każde dziecko będzie miało przydzielony numer indentyfikacyjny, którym będzie 

posługiwała się komisja w czasie rekrutacji, a także przy sporządzaniu listy uczniów 

przyjętych  do szkoły. 

7. Komisja nie udostępnia rodzicom prac dzieci i wyników obserwacji . 

8. Komisja kończy swoja pracę i ulega rozwiązaniu z chwilą wywieszenia listy przyjętych 

uczniów. 

9. Uczniowie posiadający rodzeństwo w PSP i PG STO i dzieci pracowników szkoły 

dodatkowo otrzymują 20% maksymalnej liczby punktów możliwej do zdobycia. 

10. Rodzice mają obowiązek zapoznać się z zasadami i regulaminem rekrutacji. 



 

 

Harmonogram rekrutacji 

 

1.  Składanie dokumentów 

 

do 31 marca 2016 r. 

2. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu 

kształcenia przedszkolnego 

18,19,20 kwietnia 2016r. 

(powiadomienie telefoniczne                  

i ogłoszenie na stronie 

internetowej) 

3. Ogłoszenie listy przyjętych  9 maja 2016r. 

4. Spotkanie z wychowawcą klasy czerwiec 2016r. 

 

UWAGA! Prosimy rodziców o dołączenie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej              
(jeśli dziecko taką posiada). Komisja Rekrutacyjna, po zapoznaniu się z zaleceniami zawartymi 
w opinii, stosuje je  w procesie rekrutacji, a to pozwala obiektywnie ocenić kandydata. 

 

Informacje dodatkowe: 

 

1. Liczba miejsc w PSP STO jest ograniczona. W roku szkolnym 2016/2017 do klasy 
pierwszej zostanie przyjętych 18 uczniów. 

2. Listę uczniów przyjętych i listę rezerwową sporządza komisja rekrutacyjna. 

3. Jeżeli rodzice ucznia , który jest na liście przyjętych rezygnują z nauki z ZSP nr 1 STO                    
to na jego miejsce przyjmowany jest uczeń z listy rezerwowej. 

4. We wszystkich sprawach formalnych wynikłych w trakcie rekrutacji ostateczną decyzję 
podejmuje dyrektor szkoły ZSP nr 1 STO. 

 

 

 
 



Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Publicznych nr 1 STO              
na rok szkolny 2016/2017 

 do klasy drugiej i klas wyższych Publicznej Szkoły Podstawowej STO                       

i Publicznego Gimnazjum STO 
 

Zasady rekrutacji 

1. Do ZSP nr 1 STO przyjmowani są uczniowie, którzy spełniają następujące wymagania: 

1. Ocena z zachowania co najmniej dobry 
lub pozytywna ocena opisowa (klasy 1-3) 

2. Świadectwo ukończenia poprzedniej 
klasy 

średnia ocen co najmniej 4,0 
lub pozytywna ocena opisowa (w przypadku 
uczniów przyjmowanych w trakcie roku 
szkolnego: dodatkowo wykaz ocen 
śródrocznych). 

3. Sprawdzian wiedzy i  umiejętności 
(test sprawdzający, przygotowywany 
zgodnie z programami nauczania 
obowiązującymi w PSP i PG STO) na 
danym etapie 

język polski 
język angielski 
matematyka 
przyroda (w gimnazjum przedmioty z bloku 
przyrodniczego, tj. fizyka, chemia, biologia, 
geografia). 

 

UWAGA! Prosimy rodziców o dołączenie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej             
(jeśli dziecko taką posiada). Komisja Rekrutacyjna, po zapoznaniu się z zaleceniami zawartymi 
w opinii, stosuje je w procesie rekrutacji, a to pozwala obiektywnie ocenić kandydata. 

Komisja rekrutacyjna: 

- wicedyrektor ZSP nr 1 STO (lub osoba wyznaczona przez dyrektora); 

- nauczyciele j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, przyrody (w gimnazjum    
nauczyciele  z bloku przyrodniczego, tj. fizyka, chemia, biologia, geografia). 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Uczniowie posiadający rodzeństwo w PSP lub PG STO oraz dzieci pracowników szkoły 
dodatkowo otrzymują 5 punktów.  

2. We wszystkich sprawach  formalnych wynikłych w trakcie rekrutacji, ostateczną 
decyzję podejmuje dyrektor szkoły ZSP nr 1 STO. 

 

 


