REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I ZEROWEJ
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4
im. Adama Wodziczki w Poznaniu
1. Od 1 października 2021 prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych
i klasy zerowej.
2. Komisja Rekrutacyjna
Naboru do klasy pierwszej i zerowej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Dyrektor Szkoły - przewodniczący Komisji
Przedstawiciel Zarządu Koła STO
Psycholog szkolny
Pedagog i psycholog szkolny
Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej
3. Zapisy dzieci
a. Odbywają się do 31 stycznia 2022 r. poprzez wypełnienie "Wniosku o przyjęcie
dziecka do szkoły", znajdującego się na stronie Szkoły, w zakładce Rekrutacja.
b. Od 1 lutego 2022 zapisy przyjmujemy na listę rezerwową.
c. Kolejność zapisu nie ma wpływu na przyjęcie dziecka.
4. Zasady przyjęcia do szkoły:
a. O przyjęciu decyduje:
i. obecność rodziców dzieci na spotkaniu rekrutacyjnym
ii. pozytywna opinia Komisji rekrutacyjnej po wszystkich etapach rekrutacji
b. Pierwszeństwo mają:
i. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do SSP nr 4 pod warunkiem otrzymania
pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej,
ii. dzieci nauczycieli uczących w SSP nr 4 pod warunkiem otrzymania pozytywnej
opinii Komisji Rekrutacyjnej.
5. Rekrutacja na rok 2022/2023 zmieniła swoją formę z uwagi na czas pandemii
oraz ograniczenia z nią związane i będzie odbywała się w następujący sposób:
a. Spotkanie informacyjne dla rodziców w formie webinaru – 5 stycznia (środa) 2022,
o godz.18:00.
b. Spotkania rekrutacyjne dzieci i rodziców w szkole w małych grupach – do 6 rodzin,
w czasie których:
i.
rodziców zaprosimy do wspólnej rozmowy o edukacji i wychowaniu,
ii.
dzieci będą uczestniczyły w zajęciach w małej grupie oraz zajęciach
indywidualnych, które pozwolą pozyskać informację o funkcjonowaniu dziecka.
W czasie spotkania będzie możliwość obejrzenia szkoły i zadania pytań.
c. Terminy spotkań:
14 stycznia (piątek) - 16:00-17:00 17:15-18:15
15 stycznia (sobota) - 10:00-11:00 ; 11:15-12:15 ; 12:30-13:30
17 stycznia (poniedziałek- ferie) - 10:00-11:00; 11:15-12:15 ; 12:30-13:30; 13:45-14:45
18 stycznia (wtorek- ferie) - 10:00-11:00; 11:15-12:15 ; 12:30-13:30; 13:45-14:45
2 lutego (środa) - 16:00-17:00 17:15-18:15
5 lutego (sobota) - 10:00-11:00; 11:15-12:15 ; 12:30-13:30; 13:45-14:45
Zapisy na spotkania od 7.01.2022, informacja podczas webinaru.

d. Ogłoszenie listy uczniów po zakończeniu prac Komisji, do 28.02.2022 r.

6. Proces rekrutacji jest odpłatny, wysokość opłaty i termin zostaną podane na spotkaniu
informacyjnym, a rodzice otrzymują informację zwrotną po badaniu, bez względu na wynik
rekrutacji.
7. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:
a. podpisania Umowy o naukę - w terminie 7 dni od ogłoszenia listy uczniów
przyjętych.
b. dokonania wpłat, wynikających z warunków Umowy - w dniu podpisania umowy,
c. dostarczenia „Bilansu sześciolatka” przeprowadzonego przez lekarza Przychodni
Rejonowej – po ukończeniu 6 roku życia – obowiązkowo.
Uwaga!
Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć dziecka do Szkoły bez podania przyczyny.
Niedopełnienie formalności w podanych terminach powoduje skreślenie z listy.
Marlena Rynowiecka
dyrektor szkoły

