
 
 

Regulamin rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie 

§1 

 
 Naboru do klasy pierwszej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

Przewodniczący – Dyrektor szkoły 

Członkowie: 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Pedagog i psycholog szkolny 

W spotkaniach rekrutacyjnych może brać udział przedstawiciel Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 38 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Krakowie Nr 38 STO 

§2  

Warunki ogólne 

1. Pierwszym krokiem rodzica zainteresowanego zapisem dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 jest wpis 

na listę w sekretariacie Szkoły wraz z podaniem danych kontaktowych. Można to zrobić elektronicznie za pomocą 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkoły. 

2. W przypadku zapisania dziecka z kilkuletnim wyprzedzeniem, należy w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki  

w szkole (we wrześniu) potwierdzić zainteresowanie szkołą. 

3. Na przełomie września/października w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole, zapraszamy 

dzieci wraz z rodzicami na pierwsze spotkanie rekrutacyjne, które ma na celu sprawdzenie dojrzałości szkolnej  

w zakresie kompetencji kluczowych. Kandydaci, w grupach około 10-cio osobowych, podejmują się zadań 

(głównie w formie zabawy)), pod okiem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz psychologa i pedagoga 

szkolnego. W tym samym czasie w oddzielnej sali rodzice mają możliwość skierowania pytań dotyczących 

specyfiki szkoły, do dyrekcji i przedstawiciela Organu prowadzącego szkołę. Czas trwania spotkania około 45 

minut. 

4. Rodzice zobowiązani są dostarczyć przed spotkaniem pisemną opinię o dziecku wydaną przez przedszkole. 

Wymagane jest również zaświadczenie o obowiązkowych szczepieniach oraz dowód opłaty rekrutacyjnej  

(w wysokości 100 zł). 

5. Spotkania odbywają się w kilku turach (w zależności od liczby kandydatów). W przeciągu 2 tygodni od ostatniego 

terminu spotkania, zapada decyzja o przyjęciu maksymalnie 40 osób do nowo tworzonych klas pierwszych. 

Rodzice mają 7 dni roboczych na podjęcie decyzji i wpłacenie wpisowego (kwota 2000 zł pomniejszona o opłatę 

rekrutacyjną). W przypadku, gdy proces rekrutacji zostanie przeprowadzony, a rodzice zmienią decyzję, co do 

wyboru szkoły, opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.  

6. Wraz z utworzeniem listy przyjętych, powstaje lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsca, 

kontaktujemy się telefonicznie z rodzicami dzieci z listy rezerwowej. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły 

podejmuje Zespół Rekrutacyjny na podstawie obserwacji poczynionych podczas spotkania z grupą kandydatów, 

wspierając się dodatkowo opinią z przedszkola. Wyniki obserwacji nie są udostępniane rodzicom. Zapiski ze 

spotkań stanowią dokumentację wewnątrzszkolną sporządzaną jedynie na potrzeby procesu rekrutacyjnego i są 

niszczone po ogłoszeniu listy przyjętych. Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć dziecka do szkoły bez podania 

przyczyny. 



 
 

7. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają: 

– dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do SSP nr 7 STO 

– dzieci pracowników SSP nr 7 

– dzieci absolwentów SSP nr 7 

8. Na przełomie maj/czerwiec zapraszamy dzieci z listy przyjętych, na zabawy ruchowe i warsztaty plastyczne, po 

których Zespół Rekrutacyjny dokonujemy podziału na dwie klasy 1A i 1B. W czerwcu organizowane jest spotkanie 

rodziców z wychowawcami przyszłych klas pierwszych. 

§3 

Rekrutacja uzupełniająca 

Do klas innych niż pierwsza uczniowie przyjmowani są na podstawie analizy świadectw szkolnych oraz wyników 

rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza Komisja Rekrutacyjna i Dyrektor szkoły. 

 

§4 

W sytuacjach od nas niezależnych (np. pandemia) zastrzegamy sobie prawo do zmiany formuły rekrutacji, o czym 

poinformujemy zainteresowanych. 

 


