Regulamin rekrutacji do oddziału eksperymentalnego
Regulamin rekrutacji do oddziału eksperymentalnego na poziomie klasy VII w Szkole
Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy
Czarnowskiej, ul. Ogrodowa 42/44 w Warszawie.
I. KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Do nowo tworzonych oddziałów klas siódmych, w których jest prowadzony
eksperyment pedagogiczny, będą przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli klasę
szóstą – bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie z wykorzystaniem strony
internetowej szkoły.
3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie wniosku, który następnie należy
podpisać i dostarczyć do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej (skan). Do
wniosku należy dołączyć zaświadczenia o sukcesach w zawodach wiedzy.
4. Uczniowie będą przyjmowani w następującej kolejności:


laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
laureaci lub finaliści konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim w zakresie matematyki;



uczestnicy finału konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim w zakresie matematyki;



laureaci konkursu FerMat.

II. ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
5. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje
komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Do zadań komisji należy
weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego jest ogłaszany co roku
na stronie szkoły do końca marca.
7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie
dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie
uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym do oddziału będą przyjmowani
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uczniowie

przejawiający

zdolności

w

kierunku

matematyki.

Weryfikacją

umiejętności będzie test kompetencyjny.
III. WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, umieszczonej na
tablicy informacyjnej w szkole.
9. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do oddziału klasy
VII, w którym jest prowadzony eksperyment pedagogiczny, zobowiązani są do
potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia klasy szóstej w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Po upływie terminu, o którym mowa w ust.9, sporządza się listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, które podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie list na tablicy informacyjnej w szkole.
11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
lub opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia.

Strona 2 z 2

