
REGULAMIN REKRUTACJI
DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ TRAMPOLINE

1.  Regulamin  rekrutacji  określa  zasady  rekrutacji  obowiązujące  w  Niepublicznej  Szkole

Podstawowej Trampoline w Warszawie.

2. Rekrutacja do szkoły odbywa się według harmonogramu, który dyrektor przygotowuje do końca

grudnia poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzona rekrutacja.

3. W razie wolnych miejsc  do szkoły dyrektor szkoły może ogłosić rekrutację dodatkową, która

odbywać się będzie według harmonogramu rekrutacji dodatkowej.

4. Harmonogram rekrutacji do szkoły obejmuje w szczególności:

1) termin dnia otwartego w szkole, na który mogą przyjść rodzice wraz z kandydatami do szkoły,

2)  termin  rozmów  z  rodzicami  kandydatów  lub  przekazania  rodzicom  kandydatów  ankiety  do

wypełnienia,

3) termin złożenia przez rodziców kandydatów podpisanych umów o kształcenie,

4) termin podjęcia przez dyrektora szkoły ostatecznej decyzji o przyjęciu kandydatów do szkoły.

5. Decyzję o przyjęciu dyrektor szkoły podejmuje z zastrzeżeniem ust. 6, biorąc pod uwagę:

1) opinię komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły,

2) wnioski z rozmów z rodzicami (w razie dużej ilości kandydatów rozmowy mogą zostać zastąpione

wypełnieniem ankiety dla rodziców kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły),

3) a w przypadku rekrutacji  do klas powyżej pierwszej również dotychczasowe wyniki w nauce,

ocenę z zachowania ucznia oraz poziom znajomości języka francuskiego.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w danej klasie dyrektor szkoły bierze

w pierwszej kolejności pod uwagę:

1) posiadanie przez kandydata rodzeństwa w szkole Trampoline lub rodzeństwa ubiegającego się

wraz z kandydatem o przyjęcie do szkoły Trampoline,



2) stopień znajomości języka francuskiego.

7.  W skład  komisji  rekrutacyjnej  dyrektor  szkoły  powołuje  co  najmniej  3  nauczycieli  mających

kwalifkacje do nauczania na danym etapie edukacji, na który prowadzona jest rekrutacja.

8. Przy przyjmowaniu kandydatów do danej klasy dyrektor szkoły kieruje się dobrem przyszłych

uczniów,  by mieli  zbliżony poziom znajomości  języka francuskiego,  a  ich rodzice rozumieli  ideę

funkcjonowania szkoły  Trampoline i  preferowanego w niej  modelu kształcenia dwujęzycznego i

wychowania opartego na tradycyjnych wartościach.

9.  O  wyniku  rekrutacji  dyrektor  szkoły  informuje  rodziców  kandydata  drogą  mailową  lub

telefonicznie.

10.  Rodzice  kandydatów,  którzy  zostali  przyjęci  do  szkoły,  podpisują  umowy  o  kształcenie  w

terminie podanym przez dyrektora szkoły. 

1) Niepodpisanie umowy w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, do podpisania umowy dyrektor szkoły zaprasza rodziców

kandydatów z listy rezerwowej.

11.  Po  zakończeniu  procesu  rekrutacji  przeprowadzonego  zgodnie  z  harmonogramem dyrektor

sporządza sprawozdanie z rekrutacji na dany rok szkolny.


