
Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki 

w roku szkolnym 2021/2022 

I. Informacje wstępne 

1. Zasady rekrutacji kandydatów do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki  

w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022 zostały opracowane na podstawie Ustawy o systemie 

oświaty, rozdział 2a (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz Podstawy 

programowej (w zakresie edukacji wczesnoszkolnej). 

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w czasie spotkania obojga Rodziców i Kandydata  

z Dyrektorem Szkoły. Po złożeniu dokumentów odbędzie się spotkanie Kandydata i Rodziców 

z przedstawicielem Komisji Rekrutacyjnej.   

3. W szkole utworzone zostaną dwie klasy pierwsze (liczące po 25 osób). Językiem obcym 

nauczanym od pierwszej klasy będzie j. angielski. Od kl. VII istnieje możliwość wyboru drugiego 

języka, spośród trzech nauczanych w szkole: j. niemieckiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego  

(na poziomie podstawowym).    

II. Wymagane dokumenty 

1. Ubiegając się o przyjęcie do klasy I należy złożyć następujące dokumenty: 

• kwestionariusz osobowy Kandydata, który zastępuje wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania 

na stronie internetowej Szkoły), 

• skrócony odpis aktu urodzenia (ksero), 

• dwa zdjęcia legitymacyjne, 

• zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

• informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnozę 

sześciolatka), 

• opinię od Ks. Proboszcza. 

III. Kryteria naboru 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje wynik punktowy ustalony na podstawie dostarczonych 

dokumentów oraz badania gotowości szkolnej sprawdzanej w czasie spotkania rekrutacyjnego.  

 

2. Pierwszeństwo przyjęcia mogą mieć Kandydaci zaangażowani w działalność duszpasterską swojej 

parafii oraz rodzeństwo uczniów/absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława 

Kostki w Poznaniu, Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu oraz 

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. 

Natalii Tułasiewicz w Poznaniu. 

 

3. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo dysponowania dwoma miejscami w klasie. 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1


4. Podanie w kwestionariuszu osobowym Kandydata informacji niezgodnych z prawdą powoduje 

zmianę decyzji dotyczącej przyjęcia Ucznia. 

 

IV. Terminy związane z rekrutacją 

1. Składanie dokumentów i spotkania rekrutacyjne. 

Składanie dokumentów możliwe jest w soboty 6, 13, 20 i 27 marca, w godzinach 9.00 – 13.00,  

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny pod numerem telefonu 61 66 22 429. Zarezerwowanie 

terminu spotkania możliwe jest od początku lutego do wyczerpania proponowanych terminów.   

Nieobecność dziecka na tym spotkaniu powoduje skreślenie z listy kandydatów.  

2. Podanie do publicznej wiadomości listy Kandydatów zakwalifikowanych i Kandydatów  

niezakwalifikowanych – do piątku, 9 kwietnia br., do godz. 15.00.  

 

3. Dostarczenie informacji o gotowości szkolnej, ewentualne uzupełnienie dokumentów 

i potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli podjęcia nauki w kl. I – w poniedziałek, 10 maja br. 

w godzinach 10.00 – 16.00.  

 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy Kandydatów przyjętych i Kandydatów  nieprzyjętych  

– do piątku, 14 maja br., do godz. 15.00.  

 

5. W przypadku niepotwierdzenia chęci rozpoczęcia nauki w kl. I przez kandydatów 

zakwalifikowanych, na zwolnione miejsca kwalifikują się kolejne osoby z listy kandydatów 

niezakwalifikowanych. Potwierdzenie przez nich woli podjęcia nauki nastąpić musi do środy,  

19 maja br., do godz. 14.00.  


