
REGULAMIN  PRZYJĘĆ  DO KLASY  PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY  

2018/2019  PRYWATNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  PROWADZONEJ   

PRZEZ  HANNĘ  BUŚKIEWICZ-PISKORSKĄ 

 

O przyjęciu do klasy pierwszej PSP decyduje: 

 

- złożenie podania o przyjęcie do PSP, 

- złożenie wymaganych dokumentów, 

- odbycie przez kandydata do szkoły grupowych zajęć integracyjnych z psychologiem 

i nauczycielami w ramach I etapu rekrutacji  

- odbycie indywidualnego spotkania z psychologiem szkolnym w ramach II etapu 

rekrutacji. Z rekrutacji  zwolnieni są absolwenci Przedszkola Misia Paddingtona przy 

ul. Górskiej 7, 

- pozytywna opinia psychologa szkolnego oraz wynik rekrutacji, 

- wpłacenie wpisowego w wysokości 1500,00 PLN. 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Rodzice kandydata na ucznia mają obowiązek dostarczyć w wyznaczonym 

terminie wszystkie, dotyczące dziecka, dokumenty z poradni psychologiczno-

pedagogicznej i/lub innych poradni specjalistycznych, które to dokumenty są 

w ich posiadaniu. 

2. Dzieci z odroczonym lub przyśpieszonym obowiązkiem szkolnym przyjmuje 

się wyłącznie na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, wyjaśniającego powody odroczenia lub przyśpieszenia. 

3. Rodzice mają obowiązek dostarczyć do szkoły wypełnione dwa formularze, 

dostępne na stronie internetowej szkoły – Podanie o przyjęcie do PSP, 

Informacja od nauczyciela nauczania przedszkolnego. Z wypełnienia tego 

drugiego formularza zwolnieni są rodzice absolwentów Międzynarodowego 

Przedszkola Misia Paddingtona. 

4. Jeżeli dziecko nie chodziło do przedszkola lub wypełnienie formularza przez 

nauczyciela nauczania przedszkolnego jest z jakiegoś powodu niemożliwe, 

rodzice są zobowiązani wypełnić część formularza przeznaczoną dla rodziców 

oraz pisemnie podać powody  niewypełnienia pozostałej części formularza. 

5. Wyżej wymienione dokumenty psycholog szkolny bierze pod uwagę przy 

wydawaniu opinii o gotowości dziecka do podjęcia nauki w PSP. 

 

II. ZAJĘCIA GRUPOWE 

 

1. Kandydatów na uczniów klasy I zaprasza się na zajęcia integracyjne 

prowadzone przez nauczycieli nauczania zintegrowanego i psychologa 

szkolnego.  

2. Jeśli z powodu choroby lub innej sytuacji losowej dziecko nie stawi się na 

zajęcia grupowe w wyznaczonym terminie, rodzice zobowiązani są 

poinformować o tym szkołę. W takiej sytuacji, jeżeli zbierze się nowa grupa 

dzieci, zostanie wyznaczony nowy termin zajęć. 

3. Termin zajęć grupowych zostanie podany w osobnym ogłoszeniu na stronie 

internetowej szkoły. 

4. Na podstawie obserwacji zachowania oraz analizy prac wykonanych przez 

dzieci podczas zajęć integracyjnych psycholog we współpracy z nauczycielami 



kształcenia zintegrowanego formułuje wstępną opinię o społecznym 

funkcjonowaniu kandydata na ucznia. 

5. Opinia negatywna eliminuje kandydata z dalszych etapów rekrutacyjnych. 

 

III. SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM 

 

1. Rodzice, których dzieci przejdą pomyślnie etap zajęć integracyjnych w grupie, 

którzy opłacą wpisowe i dostarczą wszystkie wymagane dokumenty, 

zapraszani są wraz z dzieckiem na indywidualne spotkanie z psychologiem 

szkolnym. 

2. Termin spotkania jest ustalany przez szkołę i indywidualnie umawiany 

z rodzicami kandydata. 

3. Podczas spotkania psycholog szkolny ocenia intelektualną i emocjonalną 

gotowość dziecka do podjęcia nauki w PSP. 

4. Podczas spotkania rodzice proszeni są o wypełnienie formularza informacji od 

rodzica. 

5. W terminie indywidualnego spotkania z psychologiem szkolnym możliwe jest 

również – na życzenie jednej lub obu stron – spotkanie rodziców kandydata 

z dyrektorem szkoły. 

 

IV. OPINIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 

 

1. Na podstawie dokumentów, prac plastycznych dziecka, testów oraz obserwacji 

zachowania podczas zajęć grupowych psycholog formułuje opinię 

o dojrzałości kandydata do podjęcia nauki w Prywatnej Szkole Podstawowej. 

2. Na podstawie opinii psychologa dyrektor szkoły podejmuje decyzję 

o przyjęciu dziecka do szkoły. 

3. Opinia psychologa jest do wglądu dla rodziców dziecka. 

4. Opinia psychologa może wpłynąć na nieprzyjęcie dziecka do szkoły. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W razie, gdy negatywna opinia psychologa zaważy na decyzji o nieprzyjęciu 

dziecka do szkoły, wpisowe zostanie zwrócone. 

2. Jest to jedyny przypadek, gdy wpisowe będzie zwracane. 

3. Od opinii psychologa szkolnego nie przysługuje odwołanie. 

4. Dokumenty i informacje o dziecku uzyskane przez szkołę w procesie rekrutacji 

są objęte tajemnicą. 

5. W razie nieprzyjęcia dziecka do szkoły wszystkie jego dokumenty będą 

zwracane rodzicom. 

 

 

 

 


