
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW  

DO POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ SZKOŁY PRYWATNEJ  

W SZCZECINIE 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku 

Nr 256, poz. 2572).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych 

typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26, poz. 232)  

3. Statut Polsko- Amerykańskiej Szkoły Prywatnej w Szczecinie. 

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego 
 

1. Przebieg rekrutacji uczniów do Polsko- Amerykańskiej Prywatnej Szkoły w Szczecinie obejmuje:  

a. określenie liczby miejsc organizacyjnych w szkole w danym roku szkolnym na każdym 

etapie kształcenia 

b. przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych w postaci zapisów osobistych, telefonicznych lub 

mailowych Rodziców/ prawnych opiekunów dziecka 

c. przyjmowanie opłat z tytułu wpisowego  

d. przeprowadzenie spotkań z Rodzicami /prawnymi opiekunami i kandydatami na uczniów 

w terminach ustalonych z Dyrektorem Szkoły 

e. podanie wyników rekrutacji dzieci do szkoły na dany rok szkolny, w formie osobistych 

powiadomień telefonicznych, ustnych lub mailowych dokonanych przez Dyrektora Szkoły 

f. podpisanie umów z Rodzicami/ opiekunami prawnymi kandydatów na uczniów 

g. wypełnienie przez Rodziców/prawnych opiekunów ucznia przyjętego do Szkoły 

Kwestionariusza Osobowego dziecka 

 

2. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.  

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego 
 

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  

 

2. Szkoła przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów.  

 

3. Liczba oddziałów określana jest na każdy rok szkolny w arkuszu organizacji pracy Szkoły. 

 

4. Liczebność klas nie może przekraczać 20 osób.  

5. Zgłoszenie kandydata na ucznia zawiera imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia oraz dane 

kontaktowe jednego lub obojga Rodziców/opiekunów prawnych. 

 

6. Pierwszeństwo podczas naboru ma rodzeństwo uczniów Polsko- Amerykańskiej Prywatnej 

Szkoły w Szczecinie. 

  



7. Kandydaci do klas programowo wyższych przyjmowani są – w miarę wolnych miejsc - na 

podstawie wyników rozmowy, przeprowadzanej przez Dyrektora Szkoły z uczniem i 

Rodzicami/prawnymi opiekunami oraz świadectwa z poprzedniego roku/semestru nauki. 

 

8. Najważniejszym kryterium rekrutacyjnym dla uczniów klas pierwszych jest kolejność zgłoszenia 

a w przypadku kandydatów do klas programowo wyższych pozytywny wynik rozmowy o której 

mowa w pkt.7.   

 

9. Istnieje możliwość zapisu dzieci z rocznym lub wieloletnim wyprzedzeniem – w takim wypadku 

Rodziców obowiązują opłaty i zasady rekrutacji określone przez Dyrektora Szkoły na aktualny 

rok szkolny.  

10. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, tworzona jest lista 

rezerwowa kandydatów do poszczególnych oddziałów na dany rok szkolny. Lista ta tworzona jest 

przez cały rok szkolny w oparciu o kolejność zgłoszeń kandydatów. 

 

11. Umowa obowiązuje przez rok kształcenia dziecka w Polsko- Amerykańskiej Prywatnej Szkole w 

Szczecinie. 

 

12. Po podpisaniu Umowy, Rodzice/prawni opiekunowie dziecka dostarczają w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły wypełniony Kwestionariusz Osobowy dziecka. 

 

13. Opłata wpisowa może zostać uregulowana przelewem na konto Szkoły lub gotówką w 

Sekretariacie Szkoły w terminie dwóch tygodni od daty podpisania Umowy. 

 

14. Regulamin podany jest do wiadomości Rodziców/prawnych opiekunów poprzez umieszczenie na 

stronie internetowej Polsko- Amerykańskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Szczecinie. 


