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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „OMEGA”  

im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach  

prowadzonej przez Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach 

 

 

 

Podstawa prawna: 
1. Statut Społecznej Szkoły Podstawowej OMEGA im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach 

 

 

 

§1 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Społeczna Szkoła Podstawowa OMEGA im. Górnośląskich Noblistów tworzy klasy maksymalnie 

18-osobowe. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 7 lat. 

 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które  

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

 

4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 3 jeżeli dziecko: 

 

4.1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

4.2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez  

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię  

psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz  

zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

5. Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej „OMEGA” im. Górnośląskich Noblistów 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (stowarzyszeniem Społeczne Towarzystwo 

Edukacyjne w Katowicach) ustala terminarz i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i podaje je 

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, oraz 

na jej stronie internetowej do końca lutego roku, w którym odbywać się będzie rekrutacja. 

 

6. Rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej OMEGA im. Górnośląskich Noblistów  

w Katowicach, w tym klasy pierwszej, dokonuje Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje Dyrektor 

szkoły. W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi co 

najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, oraz pedagog lub psycholog szkolny. Dyrektor szkoły może 

dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na 

przewodniczącego komisji. 
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7. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji 

o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra 

osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

8. W regulaminie używa się skrótów: 

8.1. SP – Społeczne Przedszkole OMEGA im. Górnośląskich Noblistów, 

8.2. SSP – Społeczna Szkoła Podstawowa OMEGA im. Górnośląskich Noblistów,  

8.3. STE – Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach. 

 

§ 2 

 

Postępowanie rekrutacyjne 

 

1. Etapy postępowania rekrutacyjnego: 

1.1. Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych podania/formularza rekrutacyjnego o 

przyjęcie dziecka/kandydata do szkoły (kolejność składania podań nie ma wpływu na wynik 

rekrutacji),  

1.2. pozytywny wynik spotkania kwalifikacyjnego,  

1.3. pozytywna decyzja Zarządu STE w sprawie przyjęcia kandydata,  

1.4. podpisanie w wyznaczonym terminie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata o jego kształcenie,  

1.5. wpłacenie opłaty rekrutacyjnej. 

 

2. Kandydaci do klas 1, w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminie, uczestniczą  

w spotkaniu kwalifikacyjnym, które obejmuje:  

2.1. sprawdzenie podstawowych wiadomości i umiejętności kandydata, objętych programem 

wychowania przedszkolnego, określonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

2.2. rozmowę nauczyciela z kandydatem na tematy bliskie dziecku obejmujące między innymi 

podstawowe wiadomości na temat zainteresowań dziecka, form spędzania wolnego czasu, 

ulubionych zabaw i zajęć. W trakcie rozmowy brany jest pod uwagę poziom wypowiedzi, oraz 

zakres słownictwa, którym posługuje się kandydat.  

2.3. ocenę zachowania kandydata, obejmującą kulturę osobistą, umiejętność współpracy  

w grupie, stosunek do wykonywanych zadań i poleceń, ze szczególnym uwzględnieniem cech 

dojrzałości szkolnej (społecznej i emocjonalnej).  

 

3. Rekrutacja uzupełniająca do klas 2-8 SP sprawdza zakres wiedzy i umiejętności kandydata, 

zgodnie z podstawą programową dla odpowiedniego etapu kształcenia, z następujących 

przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. 

 

4. Rekomendację do przyjęcia do szkoły otrzymują kandydaci, którzy w wyniku spotkania 

kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów. Komisja Rekrutacyjna w terminie  

do 5 dni roboczych od dnia spotkania kwalifikacyjnego przedstawia Zarządowi STE protokół  

z przebiegu spotkania kwalifikacyjnego oraz listę dzieci rekomendowanych  

i nierekomendowanych do przyjęcia.  

 

5. Wśród kandydatów, którzy otrzymali rekomendację Komisji Rekrutacyjnej, pierwszeństwo 

przyjęcia do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Społecznej Szkoły 

Podstawowej lub Społecznego Przedszkola OMEGA, kandydaci uczęszczający uprzednio do 
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Społecznego Przedszkola OMEGA im. Górnośląskich Noblistów oraz dzieci pracowników 

STE. 

 

6. Punkt 5 §  2  niniejszego regulaminu nie ma zastosowania w przypadku dzieci, co do których 

istnieją poważne przeciwwskazania do przyjęcia do szkoły, w szczególności jeżeli wyniki 

spotkania kwalifikacyjnego danego dziecka znacząco odbiegają od wyników dzieci 

przyjmowanych do szkoły. 
 

7. Na potrzeby rekrutacji grupowej każdemu dziecku przypisywany jest indywidualny  

KOD REKRUTACYJNY. 
 

8. W terminie do 7 dni od spotkania rekrutacyjnego, Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały 

o zakwalifikowaniu rekomendowanych kandydatów do szkoły, a kodowana lista kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaje podana do publicznej wiadomości  

na stronie internetowej szkoły oraz udostępniona na terenie szkoły. 

9. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły zobowiązani są do podpisania umowy  

o kształcenie kandydata, w terminie do 5 dni od ogłoszenia listy kandydatów 

zakwalifikowanych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od podpisania 

umowy o kształcenie. Brak spełnienia ww. warunków skutkuje skreśleniem z ww. listy. 

 

10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz  

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone 

w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

 

11. W przypadku indywidualnego naboru uzupełniającego, przed rozpoczęciem i w trakcie roku  

szkolnego obowiązują te same zasady z wyłączeniem określenia u ucznia umiejętności  

współpracy w grupie. 
 

12. Zarząd STE może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły bez podania przyczyny.  

Decyzja Zarządu jest ostateczna i niepodważalna.  

§ 𝟑 

Terminarz rekrutacji 

– Terminarz rekrutacji na dany rok szkolny stanowi Załącznik do Regulaminu rekrutacji kandydatów 

do Społecznej Szkoły Podstawowej „OMEGA” im. Górnośląskich Noblistów. 
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