
 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do Społecznej Szkoły Podstawowej 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach 

w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

I. Wymagane dokumenty 
 
1. Podanie o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej w Mikołajkach (dalej SSP w 

Mikołajkach). Formularz podania moz na pobrac  w sekretariacie lub ze strony 

internetowej szkoły www.sto-mikolajki.org.pl.  

2. W przypadku rekrutacji do klas 2-8 SSP w Mikołajkach nalez y dodatkowo złoz yc : 

s wiadectwo ukon czenia klasy programowo niz szej, aktualny wykaz ocen (jes li 

dotyczy) i opinię o funkcjonowaniu ucznia w szkole.  

3. 2 zdjęcia legitymacyjne. 

4. Zas wiadczenia lekarskie, opinie/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

jez eli mają zastosowanie. 

 

 

II. Procedury oraz terminy rekrutacji  
 
1. Przyjmowanie zgłoszen  do klasy 1 SSP w Mikołajkach trwa do 15 marca 2022 r. 

2. Rozmowy z Rodzicami/Opiekunami i spotkania grupowe z Kandydatami do klasy 1 SSP 

odbędą się 17 marca 2022 r.  w godzinach 14:00 – 17:00.  Plan spotkania zostanie 

przedstawiony Rodzicom/Opiekunom po zakon czeniu przyjmowania zgłoszen . 

3. Wyniki rekrutacji do 1 klasy SSP w Mikołajkach zostaną ogłoszone do 31.03.2022 r. 

w formie listy wywieszonej na tablicy ogłoszen  w szkole oraz w formie zakodowanej 

na stronie internetowej szko ł. 

4. W przypadku wolnych miejsc do 1 klasy SSP w Mikołajkach uruchomiony zostanie 

dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej w dniach 01.04 - 30.04.2022 r. 

Z Rodzicami i Uczniami zgłaszającymi się w drugim terminie rekrutacyjnym zostaną 

przeprowadzone indywidualne rozmowy (Rodzice/Opiekunowie zostaną 

poinformowani o terminie rozmo w po zakon czeniu przyjmowania zgłoszen ).  

5. O wynikach rekrutacji do klasy 1 SSP w Mikołajkach w terminie uzupełniającym 

Rodzice/Opiekunowie zostaną poinformowani do 20.05.2022 r. drogą mailową lub 

pocztową.  

6. Zgłoszenia kandydato w do klasy 1 SSP w Mikołajkach złoz one po terminie trafiają na 

listę rezerwową.   



 

 

   

   

7. W przypadku wolnych miejsc w klasach 2-8 SSP w Mikołajkach przeprowadzana jest 

rekrutacja uzupełniająca. Kaz dorazowo z Kandydatami oraz ich 

Rodzicami/Opiekunami przeprowadzane są indywidualne rozmowy.  

8. O przyjęciu Kandydata do SSP w Mikołajkach decyduje Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora, w skład kto rej wchodzą: dyrektor, wicedyrektor, 

przedstawiciel zespołu psychologiczno-pedagogicznego oraz 2 przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej. Prace komisji są protokołowane.  

9. O wynikach rekrutacji uzupełniającej do klas 2-8 SSP Rodzice/Opiekunowie 

informowani są drogą mailową lub pocztową. 

10. Na miejsce oso b, kto re zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej lub 

rekrutacji uzupełniającej. 

 

 
III. Kryteria rekrutacji 
 

1. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła rekrutuje 20 Uczniów do klasy 1.  

2. Istnieje moz liwos c  utworzenia dwo ch ro wnoległych klas pierwszych. 

3. W dwo ch ro wnolegle utworzonych klasach pierwszych minimalna ilos c  ucznio w 

wynosi 8, maksymalna 15.  

4. Ilos c  utworzonych klas zalez y od wyniko w rekrutacji. 

5. W przypadku utworzenia dwo ch ro wnoległych oddziało w w klasie pierwszej, w klasie 

4 następuje ich połączenie w jedną klasę z podziałem na grupy na wiodących 

przedmiotach, przy jednoczesnym załoz eniu, z e klasa nie moz e liczyc  więcej niz  20 

ucznio w. 

6. Uczniowie przyjmowani są na podstawie analizy złoz onych dokumento w dokonanej 

przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyniko w spotkania rekrutacyjnego 

i rozmowy z Rodzicami. 

7. Kandydaci do SSP w Mikołajkach powinni spełnic  kryteria okres lone w profilu ucznia 

(załącznik do regulaminu).  

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

i okres lona jest w Regulaminie opłat Społecznej Szkoły Podstawowej dostępnym 

na stronie internetowej szko ł oraz w sekretariacie Szko ł Społecznych. 

2. W roku szkolnym 2022/2023 czesne w klasie 1 SSP wynosic  będzie 450 zł 

miesięcznie. 

3. Wysokos c  czesnego w klasach 2-8 SSP w roku szkolnym 2022/2023 jest 

zro z nicowana i okres lona w Regulaminie opłat Społecznej Szkoły Podstawowej.   

4. W procesie rekrutacyjnym obowiązuje opłata rekrutacyjna. 

5. Opłata rekrutacyjna jest ro wna wysokos ci jednego czesnego i ma charakter 

bezzwrotny. 



 

 

   

   

6. Wpłaty nalez y dokonac  na rachunek bankowy BNP Paribas   

85160014621853974240000001 w ciągu 7 dni od złoz enia podania do szkoły. 

7. W przypadku rekrutacji do klasy 1 SSP w pierwszym terminie opłata rekrutacyjna 

powinna byc  wniesiona nie po z niej niz  do 16 marca 2022 r. – decyduje data wpływu 

na konto szkoły.  

 
V. Postanowienia końcowe  
Informacji dotyczących rekrutacji moz na uzyskac  w sekretariacie szkoły,  
 tel. 87 421 66 74 oraz na stronie internetowej szkoły: www.sto-mikolajki.org.pl oraz   
drogą mailową sekretariat@sto-mikolajki.pl 
 
 
Załącznik: profil kandydata Społecznej Szkoły Podstawowej w Mikołajkach 

 

 

mailto:sekretariat@sto-mikolajki.pl

