
Rekrutacja do Społecznej Szkoły Podstawowej DOBRA SZKOŁA 

Na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest rekrutacja do klasy I oraz rekrutacja 
uzupełniająca do klas: II, III, IV, V i VI. 

 

Rekrutacja do Społecznej Szkoły Podstawowej DOBRA SZKOŁA w Ratajach, na rok 

szkolny 2023/2024, odbywa się na podstawie: 

 

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

2. Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej DOBRA SZKOŁA w Ratajach. 

 

 

1. Przyjęcie uczniów do klas następuje: 

a. po przysłaniu podania osobiście lub mailem, 

b. po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia o zapoznaniu się ze Statutem 

oraz Regulaminem opłat, 

c. po złożeniu pisemnego zobowiązania na kwestionariuszu osobowym o uiszczaniu opłat czesnego 

zgodnie z wysokością i w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący, zawartych w Regulaminie 

opłat, 

d. po dokonaniu wpłaty wpisowego, które jest bezzwrotne i wynosi 100 zł. 

2. Komisję kwalifikacyjną odpowiedzialną za rekrutację powołuje dyrektor. 

3. Procedura i kryteria kwalifikacji: 

W procedurze kwalifikacyjnej do klasy pierwszej brane są pod uwagę: 

 arkusz informacji o rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości społecznej, rozwoju intelektualnym 

i kultury osobistej  kandydata  wypełniony przez wychowawcę grupy „0” 

 pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej, 

 warunkiem przyjęcia do szkoły jest pozytywny wynik spotkania dziecka z nauczycielem nauczania 

wczesnoszkolnego i psychologiem szkolnym w celu określenia stopnia  dojrzałości  społecznej, 

wiedzy ogólnej i kultury osobistej dziecka. 

      W procedurze kwalifikacyjnej do klasy programowo wyższej brane pod uwagę są: 

 średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obliczona na podstawie świadectwa promocyjnego klasy 

programowo niższej;  

 ocena zachowania na świadectwie ukończenia klasy programowo niższej. Ocena ta nie powinna 

być niższa niż dobra;   

 do szkoły przyjęci zostaną uczniowie z najwyższą liczba punktów z zastosowaniem poniższych 

kryteriów: 

 

 



Średnia ocen Ilość punktów 

świadectwo z wyróżnieniem 60 

4,74 – 4,55 50 

4,54 - 4,35 40 

4,34 – 4,15 30 

4,14 – 3,95 20 

 

Ocena zachowania Ilość punktów 

wzorowa 20 

bardzo dobra 15 

dobra 10 

 

4. Wyniki kwalifikacji ogłaszane są w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji poprzez poinformowanie 

telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów uczniów przyjętych do szkoły. 

5. Rekrutacja uzupełniająca do klas I – VI jest prowadzona przez cały rok. 

6. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor po zapoznaniu się 

z dokumentacją dziecka z poprzedniej szkoły. Dyrektor w tej sprawie może zasięgać opinii 

pracowników pedagogicznych oraz organu prowadzącego. 

7. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 18, jednak w uzasadnionych przypadkach, po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez rodziców lub opiekunów pozostałych uczniów, dyrektor może 

zwiększyć tę liczbę. 

8. W razie nieprzyjęcia dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od decyzji 

dyrektora do organu prowadzącego szkołę. 

9. Po przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podpisania ze 

Stowarzyszeniem Oświatowym Dobra Szkoła umowy oraz uiszczania comiesięcznego czesnego. 

10. Planowane oddziały zostaną uruchomione w momencie zgłoszenia odpowiedniej liczby osób. 

 

Wymagane dokumenty: 

 Podanie o przyjęcie do szkoły (załącznik 1) – osobiście - ul. Chodzieska 9, Rataje, 64-800 Chodzież lub 

skan przesłany mailem na adres dobraszkola.rataje@gmail.com; 

 Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem, o których mowa w pkt 1b i 1c 

(załącznik 2) – osobiście - ul. Chodzieska 9, Rataje, 64-800 Chodzież lub skan przesłany mailem na 

adres dobraszkola.rataje@gmail.com; 

 Podpisana fotografia ucznia; 

 W przypadku rekrutacji  do klas 2-8 należy dostarczyć świadectwo ukończenia poprzedniej klasy; 

 W przypadku kandydata do klasy pierwszej należy dostarczyć  informację o gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole podstawowej, przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne 

przygotowanie do obowiązku szkolnego. 

https://nowapoczta.wp.pl/d/
https://nowapoczta.wp.pl/d/

