Rekrutacja do klasy I
oraz informacja o naborze do klas IV, VI, VII
Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów
im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
na rok szkolny 2019/2020
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I
Rozdział 1. Informacje ogólne.
1. W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczące do
24 uczniów.
2. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w pięciu etapach:
a) Etap I - składanie dokumentów;
b) Etap II - rozmowa dyrekcji szkoły z kandydatami i ich rodzicami;
c) Etap III - spotkanie pedagogów szkolnych z dziećmi (w grupach do 10 osób) – dotyczy
klas 1;
d) Etap IV - uzupełnianie dokumentów;
e) Etap V - ogłoszenie listy osób przyjętych;
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję
rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje zebraną dokumentację kandydata
i sporządza alfabetyczną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły
Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie.
4. Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do wpisania na listę przyjętych do klasy pierwszej
do 4 kandydatów, uwzględniając indywidualną sytuację społeczną dziecka.

Rozdział 2. Etapy rekrutacji do klasy pierwszej.
ETAP I. SKŁADANIE DOKUMENTÓW
1. Pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się 28 stycznia 2019 r. i trwa do 29 marca 2019 r.
2. W Sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy ucznia i deklaracja rodziców o akceptacji katolickiego
charakteru szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej
szkoły);
b) dwa zdjęcia legitymacyjne;
3. Sekretariat przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00
do 15:30.
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4. Dokumenty złożone po 29 marca 2019 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się
miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji/naboru.
ETAP II. ROZMOWA DYREKCJI SZKOŁY Z KANDYDATAMI I ICH RODZICAMI
1. Drugi etap rekrutacji rozpoczyna się 18 lutego 2019 r.
2. Termin spotkania jest ustalany w sekretariacie przy składaniu dokumentów w etapie I lub
telefonicznie.
3. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym
ustaleniu daty spotkania z sekretariatem szkoły.
4. Absencja rodziców na rozmowie bez wcześniejszego poinformowania szkoły oznacza
rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.
ETAP III. SPOTKANIE ZESPOŁU PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Z DZIEĆMI
(w grupach do 10 osób)
1. Trzeci etap rekrutacji rozpoczyna się 18 lutego 2019 r.
2. Czas przewidywany na spotkanie z jedną 10-cio osobową grupą dzieci wynosi około
45 minut.
3. Spotkanie zespołu pedagogów z dziećmi ma na celu poznanie:
a) funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz umiejętności budowania relacji
dziecko – dziecko, dziecko – dorosły
b) sprawności manualnej dziecka w obrębie małej i dużej motoryki, aktywności twórczej,
chęci poznawania nowych rzeczy, koncentracji dziecka.
4. Termin spotkania jest ustalany w sekretariacie przy składaniu dokumentów lub
telefonicznie.
5. W trakcie spotkania pedagogów z dziećmi rodzice będą mogli zapoznać się z tradycją
szkolnictwa pijarskiego.
6. Istnieje możliwość zmiany terminu spotkania z ważnych powodów po wcześniejszym
ustaleniu innej daty z Sekretariatem Szkoły.
7. Nieobecność dziecka na spotkaniu z pedagogami szkolnymi oznacza rezygnację z ubiegania
się o przyjęcie do szkoły.
ETAP IV. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW
1. Poza wymienionymi w Etapie I dokumentami w Sekretariacie Szkoły w późniejszym
terminie należy złożyć:
a) Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
(dokument wystawiony przez przedszkole) - do 30 kwietnia 2019 r.,
b) Bilans sześciolatka – do 28 czerwca 2019 r.
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ETAP V. OGŁOSZENIE LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH
1. Listy osób przyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone w sekretariacie oraz na stronie
internetowej szkoły dnia 20 maja 2019 r. do godz. 12.00.
2. Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji.
3. Rodzice dzieci, które nie uzyskają miejsca w klasie pierwszej, mogą w terminie do 22 maja
2019 r. złożyć pisemną prośbę o wpisanie dziecka na listę rezerwową. Prośby te będą
rozpatrywane w razie zwolnienia się miejsca. O pozytywnej odpowiedzi rodzice zostaną
poinformowani telefonicznie przez sekretariat szkoły.
4. Zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do klas I odbędzie się 23 maja 2019 r.
o godz. 19.00. Obecność na zebraniu (przynajmniej jednego z rodziców) jest obowiązkowa.
Nieobecność na zebraniu oznacza rezygnację z miejsca. Na zebraniu omówione zostaną
m. in. kwestie dotyczące podziału na oddziały, obowiązującego jednolitego stroju szkolnego
i galowego, podręczników. Zebranie zakończy spotkanie z Wychowawcami.

Rozdział 3. Szczegółowe zasady rekrutacji do klasy pierwszej.
1. Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Sytuacja społeczna
a) Dziecko niepełnosprawne – 2 pkt*
b) Dziecko wychowywane samotnie przez matkę lub ojca – 1 pkt*
c) Dziecko objęte pieczą zastępczą – 1 pkt*
d) Dziecko z rodziny wielodzietnej – 1 pkt
*Punkty zostaną przyznane na podstawie stosownej dokumentacji przedstawionej przez rodziców
podczas rozmowy wstępnej.
e) Dziecko pracownika Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Krakowie – 1 pkt
f) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza aktualnie do Zespołu Szkół Zakonu
Pijarów w Krakowie lub jest jego absolwentem – 1 pkt
B. Wynik spotkania z zespołem pedagogów – do zdobycia max. 19 pkt
Podczas spotkania zespołu pedagogów z dziećmi będą brane pod uwagę następujące kwestie:
a) Umiejętność nawiązywania relacji i współdziałania w grupie
b) Stosowanie się do wydawanych poleceń
c) Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (rysowanie po śladzie,
kolorowanie, liczenie w zakresie 10, orientacja przestrzenna - na kartce papieru,
porównywanie liczebności zbiorów, kontynuowanie rytmu według wzoru)
d) Aktywność na zajęciach
Obserwacja prowadzona jest w oparciu o kartę obserwacji przygotowaną przez pedagogów.
W czasie spotkania pedagodzy będą starali się stworzyć przyjazną i bezpieczną atmosferę dla
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dzieci. Karty obserwacji po zakończeniu procesu rekrutacji pozostają do wglądu dla rodziców do
dwóch tygodni od ogłoszenia listy osób przyjętych.
Rodzice podczas zajęć pedagogów z dziećmi oczekują w holu szkoły. Po zakończonym spotkaniu
dzieci zostaną odprowadzone do swoich opiekunów.
Przebieg spotkania (około 45 minut):
a) Powitanie dzieci i zabawa ruchowa z piosenką.
b) Słuchanie fragmentu bajki i rozmowa z dziećmi na temat jej treści.
c) Wykonanie przez dzieci prostego czteroelementowego dyktanda graficznego pod
kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel wcześniej wytłumaczy dzieciom na czym będzie polegać
ich praca.
d) Uzupełnianie kart pracy zawierających ćwiczenia grafomotoryczne.
e) Rozdanie nagród i pożegnanie dzieci.
2. Komisja rekrutacyjna przeprowadza analizę dokumentu „Gotowość dziecka do podjęcia
nauki w szkole” wystawionego przez przedszkole.

ZASADY NABORU DO KLAS IV, VI I VII
Rozdział 1. Informacje ogólne
1. Istnieje możliwość przeniesienia dziecka z innej szkoły do tworzonych w szkole klas IV,
VI i VII.
2. Ostateczna decyzja o uruchomieniu wymienionych wyżej klas oraz liczbie
uruchamianych oddziałów uzależniona jest od ilości chętnych.
3. Nabór do klas IV, VI i VII odbywa się w pięciu etapach:
a) Etap I - składanie dokumentów;
b) Etap II - rozmowa dyrekcji szkoły z kandydatami i ich rodzicami;
c) Etap III - uzupełnianie dokumentów;
d) Etap IV - ogłoszenie listy osób przyjętych;

Rozdział 2. Etapy naboru
ETAP I. SKŁADANIE DOKUMENTÓW
1. Pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się 28 stycznia 2019 r. i trwa do 29 marca 2019 r.
2. W Sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty:
a) podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły;
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b) kwestionariusz osobowy ucznia i deklaracja rodziców o akceptacji katolickiego
charakteru szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej
szkoły);
c) dwa zdjęcia legitymacyjne;
3. Sekretariat przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00
do 15:30.
4. Dokumenty złożone po 29 marca 2019 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia
się miejsca w szkole po przeprowadzeniu naboru.
ETAP II. ROZMOWA DYREKCJI SZKOŁY Z KANDYDATAMI I ICH RODZICAMI
1. Drugi etap rekrutacji rozpoczyna się 18 lutego 2019 r.
2. Termin spotkania jest ustalany w sekretariacie przy składaniu dokumentów w Etapie I
lub telefonicznie.
3. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym
ustaleniu daty spotkania z sekretariatem szkoły.
4. Absencja rodziców na rozmowie bez wcześniejszego poinformowania szkoły oznacza
rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.
ETAP III. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW
1. Poza wymienionymi w etapie I dokumentami w Sekretariacie Szkoły w późniejszym
terminie należy złożyć:
a) potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię świadectwa promocyjnego do klasy
programowo wyższej - w terminie 19 – 24 czerwca 2019 r.
b) oryginał świadectwa promocyjnego potwierdzając wolę rozpoczęcia nauki w szkole
– do 26 czerwca 2019 r.
c) kartę zdrowia dziecka – do 28 czerwca 2019 r.
ETAP IV. OGŁOSZENIE LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH
1. 25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 szkoła ogłosi listę kandydatów przyjętych do klas IV,
VI i VII.
2. 27 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 ogłoszone zostaną listy klas IV, VI i VII oraz
rozpoczęty zostanie proces przenoszenia uczniów między szkołami.
3. 27 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 odbędzie zebranie dla rodziców uczniów przyjętych
do klas IV, VI i VII. Obecność na zebraniu (przynajmniej jednego z rodziców) jest
obowiązkowa. Nieobecność na zebraniu oznacza rezygnację z miejsca. Na zebraniu
omówione zostaną m. in. kwestie dotyczące podziału na oddziały, obowiązującego
jednolitego stroju szkolnego i galowego, podręczników oraz wyjazdu na obóz
integracyjny (ok. 21 sierpnia – dotyczy klas VI i VII). Zebranie zakończy spotkanie
z Wychowawcami.
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