
REGULAMIN REKRUTACJI 

do Społecznej Szkoły Podstawowej 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Ogłaszamy nabór do pierwszej klasy oraz uzupełniający do klas:  
II, III, IV, V, VI, VII i VIII  szkoły podstawowej. 

 
I. Wymagane dokumenty 
 

1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej lub wyższych (formularz podania można 

pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły www.sto-mikolajki.pl).  

Dwie fotografie legitymacyjne. 

2. Zaświadczenia lekarskie, opinie/orzeczenia z poradni psychologiczno–pedagogicznej, 

jeżeli mają zastosowanie. 

3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne lub sportowe. 

 
II. Terminy składania dokumentów 
 
1. Nabór trwa do 30 kwietnia 2020 r.  

2. Wyniki rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej zostaną ogłoszone 15.05.2020r. 

3. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest przez cały rok. 

 

III. Kryteria rekrutacji 
 
1. Uczniowie przyjmowani są na podstawie analizy złożonych dokumentów dokonanej 

przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyników ze spotkania rekrutacyjnego. 

2. Kandydaci do klasy I zapraszani są na spotkanie rekrutacyjne wraz z rodzicem. Dzieci 

będą pracowały w formie pedagogiki zabawy pod okiem przyszłego wychowawcy 

klasy i pedagoga. 

3. Rodzice kandydatów do klasy I zobowiązani są do przedstawienia pisemnej opinii o 

dziecku wydanej przez przedszkole do dnia 30.04.2020 r.  

 
IV. Opłaty 
 
1. Nauka w szkole jest płatna. Wysokość czesnego ustalana jest przez organ prowadzący.  

W roku szkolnym 2020/2021 czesne w klasach 1-3 wynosi 250 zł miesięcznie, a w 

klasach 4-8 wynosi 350 zł miesięcznie.  

2. Jednorazowa opłata wpisowa do szkoły podstawowej jest równa wysokości jednego 

czesnego. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w 

Mikołajkach: 07 9350 0001 0000 0273 2061 0001 lub sekretariacie szkoły w ciągu 

dziesięciu dni od ogłoszenie przyjęcia ucznia do szkoły. 

3. Szkoła posiada system stypendialny (w klasach IV-VIII) – stypendia socjalne i 

naukowe. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Przyznawania 

Stypendiów. 



4. Rodzeństwu uczęszczającemu do Szkół Społecznych STO w Mikołajkach, przysługuje 

zniżka ustalona przez organ prowadzący.  

 
V. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów przyjętych zawierają ze szkołą Umowę o  
      świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczają opłatę wpisową.  
 

VI. Informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły,  
      tel. 87 421 66 74 oraz na stronie internetowej  szkoły:  www.sto-mikolajki.pl oraz    
      drogą mailową sekretariat@sto-mikolajki.pl 
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