
REGULAMIN NABORU DZIECI 

DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBINIE 

1. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie nie jest szkołą 

obwodową. 

2. Do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie przyjmowane są 

RODZINY, a nie tylko dzieci.  

3. Nabór do szkoły odbywa się przez cały rok kalendarzowy. 

4. W okresie od 01 lutego do 15 marca danego roku następuje telefon grzecznościowy do 

rodziców na numer wskazany przy zapisie dziecka. Jeżeli telefon w odstępach 

godzinnych trzykrotnie nie jest odbierany albo operator wskazuje, że nie ma takiego 

numeru lub, że abonament jest tymczasowo niedostępny dziecko zostaje skreślone z 

listy osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły. 

5. W grudniu i marcu w szkole odbywają się Dni Otwarte dla Rodziców, podczas 

których Rodzic ma możliwość poznania specyfiki szkoły. 

6. Obowiązkiem Rodzica jest dostarczenie do sekretariatu szkoły odpowiednich 

dokumentów: karty zapisu dziecka, diagnozy szkolnej w terminie podanym na stronie 

internetowej szkoły najpóźniej 30 września bieżącego roku. 

7. W marcu odbywa się obowiązkowe badanie gotowości szkolnej 6 i 7 –latków, które 

obejmuje wykonanie zadań z zakresu orientacji przestrzennej; percepcji wzrokowej; 

mówienia, czytania, pisania, słuchania; malowania, rysowania, wycinania. 

8. Badanie gotowości szkolnej nie dotyczy dzieci, których Rodzice ubiegają się o 

przyjęcie do klas Montessori. W tym przypadku obowiązuje opinia z przedszkola 

Montessori, która wskazuje, czy dziecko kwalifikuje się do nauczania metodą 

Montessori. 

9. Dzieci z przedszkola Montessori, które ubiegają się o przyjęcie do klasy o nauczaniu 

klasycznym, biorą obowiązkowy udział w badaniu gotowości przedszkolnej. 

10. Rodzice dzieci, nie mogących brać udział w badaniu gotowości szkolnej z 

niezależnych przyczyn, powinni zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły. Ustalony 

zostanie wtedy nowy termin, nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie od daty 

przeprowadzenie badania gotowości szkolnej. 

11. Po przeprowadzeniu badania gotowości szkolnej odbywają się rozmowy 

kwalifikacyjne z Rodzicami, podczas których omawiane są zasady współpracy ze 

szkołą. Ważna jest świadomość Rodziców. Rodzice powinni wiedzieć, dlaczego 

wybierają dla swojego dziecka tę szkołę. 

12. Pierwszeństwo przyjęcia do Społecznej Szkoły Podstawowej mają Dzieci, których 

rodzeństwo pobiera nauki w Społecznej Szkole Podstawowej w Lubinie, pod 



warunkiem, że wynik rozmowy rekrutacyjnej i wynik badania gotowości szkolnej jest 

pozytywny. 

13. Pierwszeństwo przyjęcia do Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie mają Dzieci 

ze Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie, pod warunkiem, że wynik 

rozmowy rekrutacyjnej, wynik badania gotowości szkolnej (jeżeli taki jest wymagany) 

oraz opinia z przedszkola jest pozytywna. 

14. W ocenie końcowej rekrutacji Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę: wynik 

badania gotowości szkolnej, terminowość złożenia pełnej dokumentacji oraz wynik 

rozmowy kwalifikacyjnej z Rodzicami.  

15. W sytuacjach, kiedy oceny końcowe są pozytywne, a ilość dzieci przekracza ilość 

miejsc zaplanowanych w danym roku szkolnym, Komisja Rekrutacyjna bierze pod 

uwagę kolejność zapisu dziecka do szkoły. 

16. Lista dzieci przyjętych do szkoły ogłoszona jest w terminie podanym najpóźniej do 30 

czerwca roku kalendarzowego. 

17. Dzieci, które z braku miejsc nie zostały przyjęte do szkoły, umieszczane są na liście 

rezerwowej.  

18. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest nieodwołalna. 

19. Skład Komisji Rekrutacyjnej, terminy dotyczące rekrutacji ustalane są przez Radę 

Pedagogiczną i zatwierdzane przez Dyrektora Szkoły odpowiednim Zarządzeniem 

najpóźniej do 15 lutego bieżącego roku. 
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