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Informacja o zmianach  

w zasadach rekrutacji do klas najmłodszych 
na rok szkolny 2020/2021 

 
 
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadza się 
następujące zmiany w zasadach i kryteriach rekrutacji do klas najmłodszych na rok szkolny 2020/2021. 
Wprowadzone zmiany zapewniają w najwyższym możliwym stopniu możliwość zastosowania jednolitych 
kryteriów przyjęcia dziecka do szkoły. 
 

1. [Rozmowy z rodzicami] 
Część indywidualnych rozmów rodziców z komisją rekrutacyjną odbyła się bezpośrednio, a 
część w formie zdalnej, co zapewnia w tym obszarze rekrutacji całkowitą porównywalność 
kandydatów.  

2. [Zajęcia grupowe] 
W związku z tym, że nie wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach grupowych, przy 
uwzględnianiu wyników rekrutacji pomija się wyniki obserwacji przeprowadzonych podczas tych 
zajęć. Zasada ta dotyczy wszystkich kandydatów.  

3. [Indywidualne badanie dojrzałości szkolnej] 
W związku z tym, że nie wszystkie dzieci wzięły udział w indywidualnym badaniu dojrzałości 
szkolnej: 

a. Rodzice dzieci, które nie wzięły udziału w tym badaniu, proszeni są o dostarczenie w 
terminie do 1 kwietnia br. wypełnionego kwestionariusza [nazwa?]. Rodzice zobowiązani 
są do podania w wymienionym kwestionariuszu prawdziwych, pełnych i wyczerpujących 
odpowiedzi na zadane pytania. 

b. W miarę możliwości rodzice proszeni są również o dostarczenie drogą elektroniczną w 
terminie do 3 kwietnia br. opinii wychowawcy z przedszkola lub innych posiadanych 
dokumentów potwierdzających gotowość szkolną. 

c. Informację o badaniu dojrzałości szkolnej otrzymają tylko rodzice dzieci, które 
uczestniczyły w tym badaniu. 

4. [Dodatkowe zajęcia grupowe po rekrutacji]  
Po zakończeniu rekrutacji, w chwili gdy sytuacja na to pozwoli, zostaną zorganizowane 
dodatkowe zajęcia grupowe dla wszystkich przyjętych dzieci. Obserwacja dzieci podczas tych 
zajęć pozwoli na optymalny podział uczniów do klas.  
Udział wszystkich dzieci jest obowiązkowy. 

5. [Akceptacja zmienionych zasad rekrutacji] 
Przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w p. 3a, oznacza akceptację 
zmienionych zasad rekrutacji. Nieprzesłanie tego formularza traktowane będzie jako rezygnacja 
z udziału w rekrutacji do szkoły. 

 

 dyrektor prezes 
 SSP nr 1 w Poznaniu STO SKT nr 15 STO 
 
 /-/ Tomasz Karolak /-/ Krzysztof Spelak 
 


