REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CET
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Sposób przeprowadzania, formę i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy
rok szkolny Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora zarządzającego.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą̨:
a) Dyrektor Zarządzający;
b) Dyrektor Szkoły Podstawowej CET;
c) Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej CET.
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej CET ustala harmonogram spotkań z rodzicami
i kandydatami do Szkoły Podstawowej CET.
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej CET informuje rodziców kandydata do Szkoły
Podstawowej CET o sposobie i formie przeprowadzenia indywidualnego spotkania
rekrutacyjnego.
5. Rodzice obowiązani są przekazać wszelkie informacje dotyczące dziecka, a mogące mieć
wpływ na przebieg procesu edukacyjnego i wychowawczego w szkole.
6. Komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły Podstawowej CET po
zapoznaniu się z wynikami diagnozy gotowości szkolnej i po zakończonych indywidualnych
spotkaniach rekrutacyjnych.
7. Przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej CET, uczęszczającego do
oddziału „0” Dwujęzycznego Przedszkola CET odbywa się na zasadach preferencyjnych,
ale nie jest automatyczne. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia dziecka.
8. Przyjęcie dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej CET odbywa się
na zasadach preferencyjnych, ale nie jest automatyczne. Szkoła zastrzega sobie możliwość
nieprzyjęcia dziecka.
9. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów lub klas „0” w placówkach innych niż
Dwujęzyczne Przedszkole CET są zobowiązani dostarczyć opinię dydaktycznowychowawczą oraz ocenę gotowości szkolnej z placówki, do której uczęszcza dziecko.
10. Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej CET zostaje
przekazana rodzicom kandydata w formie elektronicznej i telefonicznej.
11. Rodzice w wyznaczonym terminie podpisują dokumenty szkolne, umowę o świadczenie
usługi oświatowej i dokonują opłaty rekrutacyjnej.
12. Na liście uczniów, którzy zakwalifikowali się do Szkoły Podstawowej CET na rok szkolny
2021/2022 znajdą się uczniowie, których rodzice podpisali dokumenty szkolne, umowę
i w określonym terminie uiścili opłatę rekrutacyjną.
13. Brak podpisania dokumentów i dokonania opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w
umowie oznacza rezygnację kandydata z procesu rekrutacji do szkoły na rok szkolny
2021/2022.
14. Decyzja o niezakwalifikowaniu ucznia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej CET
podlega odwołaniu w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji.
Odwołanie rozpatruje Komisja Rekrutacyjna w terminie 21 dni. Decyzja Komisji
Rekrutacyjnej jest ostateczna.
15. Uczniowie, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji i z braku miejsc nie zakwalifikowali
się do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej CET, zostaną wpisani na listę oczekujących,
a w przypadku wolnych miejsc niezwłocznie poinformowani.
16. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa załącznik do niniejszego regulaminu.
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ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CET
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I.

Harmonogram rekrutacji:

II.

Ogólne zasady rekrutacji:

1. Rodzice przystępując do procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej CET składają deklarację
w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły Podstawowej CET lub w formie elektronicznej
poprzez Formularz - Zapisy w zakładce rekrutacja na stronie szkoły www.cet-edu.pl:
a. dzieci uczęszczające do oddziału „0” Dwujęzycznego Przedszkola CET – od 2 do 30
grudnia 2020 roku.
b. dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub klas „0” w innych placówkach
– do 31 stycznia 2021 roku.
2. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne rodziców z dyrekcją SP CET – 4 stycznia 2021 roku.
3. Analiza poziomu gotowości szkolnej dotycząca dzieci uczęszczających do oddziału „0”
Dwujęzycznego Przedszkola CET – do 20 stycznia 2021 roku.
4. Analiza opinii dydaktyczno-wychowawczych oraz gotowości szkolnej dotycząca dzieci
uczęszczających do oddziałów lub klas „0” w innych placówkach do 31 stycznia 2021 roku.
5. Indywidualne spotkania rekrutacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów
lub klas „0” w innych placówkach – styczeń/luty 2021.
6. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej SP CET za pomocą
poczty elektronicznej i telefonicznie – do 14 lutego 2021 roku.
7. Podpisanie umowy z Rodzicami o świadczenie usługi oświatowej w Szkole Podstawowej
CET w terminie od 15 do 24 lutego 2021 roku.
8. Ogłoszenie listy uczniów do klasy pierwszej SP CET za pomocą poczty elektronicznej
i telefonicznie – do 5 marca 2021 roku.

1. Przystąpienie kandydatów do procesu rekrutacji przeprowadzanej w SP CET jest
równoznaczne z akceptacją przez rodziców regulaminu, zasad rekrutacji oraz procedur
bezpieczeństwa ustalonych dla Szkoły Podstawowej CET na rok szkolny 2021/2022.
2. Akceptacja przez rodziców dokumentów szkolnych: Statutu Szkoły Podstawowej CET,
regulaminu szkoły, szkolnego programu wychowawczego, procedur bezpieczeństwa itp.
oraz warunków lokalowych i dydaktycznych w Szkole Podstawowej CET.
3. Odpowiedni poziom gotowości szkolnej kandydata w aspekcie poznawczym, społecznym
i emocjonalnym.
4. Podpisanie umowy z Rodzicami o świadczenie usługi oświatowej w Szkole Podstawowej
CET, wniesienie opłaty rekrutacyjnej przeznaczonej na przeprowadzenie procesu rekrutacji
oraz przygotowanie stanowiska uczniowskiego.
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