Rekrutacja do klasy pierwszej i zerówki na rok szkolny 2022/23
w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego

Spotkania informacyjne online dla Rodziców kandydatów do zerówki i klas pierwszych
1. Spotkania informacyjne o nowej zerówce i klasach pierwszych będą się odbywały online za pomocą
aplikacji Teams.
2. Rodzice, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, zgłaszają się mailowo do sekretariatu szkoły
(sp2pr@spr.edu.pl) najpóźniej w dniu poprzedzającym to spotkanie, od poniedziałku 10 stycznia 2022 r.
Link prześlemy na adres mailowy, z którego otrzymamy zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu
informacyjnym.
3. 19 stycznia (środa) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi rekrutacją
do klas pierwszych od roku szkolnego 2022/23.
Wychowawczyniami klas pierwszych będą:
 w klasie 1M (z elementami pedagogiki Marii Montessori) pani Magdalena Lipińska
i pani Katarzyna Gryziewska,
 w klasie 1T (tradycyjnej) pani Barbara Mortas i pani Katarzyna Barszcz.
4. 20 stycznia (czwartek) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami zainteresowanymi
rekrutacją do zerówki od roku szkolnego 2022/23.
Wychowawczyniami w zerówce będą pani Hanna Gorska i pani Katarzyna Wiśniewska-Kowalska.
5. Po spotkaniu informacyjnym Rodzice zainteresowani kształceniem dziecka w naszej szkole otrzymają
mailowo Ankietę rekrutacyjną. Wypełnioną Ankietę należy odesłać na adres mailowy szkoły lub
przynieść do sekretariatu szkoły do piątku 28 stycznia 2022 r.

Spotkanie informacyjne online dla Rodziców obecnej szkolnej zerówki
6. 18 stycznia (wtorek) o godzinie 18.00 odbędzie się (online) spotkanie Rodziców obecnej zerówki
szkolnej z wychowawczyniami klas pierwszych od nowego roku szkolnego.
7. Rodzice uczniów z zerówki w SP nr 2 Przymierza Rodzin do 28 stycznia 2022 r. podejmują decyzję
o wyborze klasy 1T lub 1M od nowego roku szkolnego i informują o swojej decyzji wychowawczynie
zerówki.
8. Rodzice dzieci z zerówki w SP nr 2 Przymierza Rodzin nie biorą udziału w procesie rekrutacji opisanym
w tym dokumencie.

Terminy i zasady rozmów rekrutacyjnych
9. Rozmowy online z Rodzicami, którzy wypełnią ankietę rekrutacyjną do klasy pierwszej lub zerówki,
odbędą się w dniach 14 lutego - 4 marca 2022 r.

10. W rozmowach szkolny Zespół ds. rekrutacji reprezentują: wychowawczynie, przedstawiciel
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin (organ prowadzący szkołę), psycholog, pedagog, dyrektor.
11. Rodziny, które zaprosimy na rozmowę, będą poproszone o zapoznanie się z dokumentami szkolnymi:
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin, Katolicki charakter szkoły, Zasady współpracy
z rodzicami, Umowa o naukę szkolną, Zasady opłacania czesnego. Statut i Umowa znajdują się
na stronie internetowej szkoły (www.sp.spr.edu.pl), a pozostałe dokumenty prześlemy mailem.
12. Nie planujemy grupowego spotkania z dziećmi, tzw. zabawy rekrutacyjnej. Prosimy, aby dziecko było
obecne w trakcie rozmowy nauczycieli z Rodzicami – przewidujemy krótką rozmowę z naszym
przyszłym uczniem.
13. 9 marca 2022 r. ogłosimy listę uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego oraz listę rezerwową.

Inne ważne informacje








Do klas pierwszych możemy przyjąć 20 uczniów.
Do zerówki możemy przyjąć 20 dzieci.
Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci z naszej zerówki oraz rodzeństwa uczniów naszej
szkoły. Pierwszeństwo nie oznacza gwarancji przyjęcia dziecka.
Rodzeństwa naszych uczniów biorą udział w rekrutacji: Rodzice wypełniają ankietę i spotykają się
na rozmowie z nauczycielami.
Nie wszystkie rodziny, które wezmą udział w spotkaniu informacyjnym i prześlą wypełnioną ankietę,
zostaną zaproszone na spotkanie z Zespołem do spraw rekrutacji.
Nie informujemy Rodziców o przyczynach niezaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.
Nie udzielamy również informacji o powodach nieprzyjęcia dziecka do szkoły.

Szanowni Państwo!
Prosimy o staranne wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej. Odpowiedzi, jakich Państwo udzielicie, będą
podstawą rozmowy z Zespołem do spraw rekrutacji, w tym – z przyszłymi wychowawczyniami Waszych dzieci.
Ankieta i rozmowa to bardzo ważne elementy procesu rekrutacji do naszej szkoły i początek
wieloletniej współpracy pomiędzy nauczycielami i Rodzicami, współpracy, której podmiotem jest Państwa
dziecko.
Dla dobra tych relacji, a przede wszystkim dla dobra dziecka, prosimy o szczere informowanie nas
o stanie zdrowia kandydata, o deficytach w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole
oraz o sytuacji rodzinnej.
Jako nauczyciele chcemy świadomie i uczciwie podejmować decyzje o współpracy z Rodzicami oraz
o opiece i edukacji dziecka.
Rodzice, którzy w trakcie rekrutacji zatają ważne informacje o dziecku – muszą się liczyć z odstąpieniem
przez szkołę od Umowy o naukę szkolną.

W imieniu Zespołu do spraw rekrutacji
Marzanna Rymsza-Leociak
Dyrektorka szkoły
6 grudnia 2021 r.

