ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ UNI-TERRA
W POZNANIU

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Uni-Terra w Poznaniu wprowadza następujące zasady
dotyczące rekrutacji dzieci do oddziałów zerówkowych oraz klas 1-8 na rok szkolny
2021/2022:
2. Rekrutacji kandydatów dokonuje zespół rekrutacyjny powołany przez Dyrektora
Szkoły.
3. W skład zespołu wchodzą:
A) Psycholog
B) Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
C) Pedagog specjalny
4. Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej Uni-Terra:
4.1 Rodzice uczniów zgłaszają chęć udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym poprzez
wysłanie zgłoszenia dziecka i wypełnienie formularza oraz karty zgłoszeniowej
dziecka dostępnej na stronie internetowej szkoły.
4.2 Kartę zgłoszeniową oraz dokumenty rekrutacyjne Rodzice odsyłają na adres
mailowy: sekretariat@spuniterra.pl lub dostarczają ją do szkoły osobiście.
4.3 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej informuje mailowo rodziców kandydata
o proponowanym terminie spotkania rekrutacyjnego z obydwojgiem Rodziców
w szkole, które odbywa się w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia dziecka.
Spotkanie z rodzicami trwa około 60 minut i służy zebraniu istotnych informacji
o funkcjonowaniu dziecka oraz funkcjonowaniu rodziny. Podczas spotkania z
Rodzicami ustalany jest tygodniowy okres próbny dziecka w szkole.
4.4 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Uni-Terra jest ciągła. W przypadku wolnego
miejsca oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacyjnych, po opinii zespołu
rekrutacyjnego, Dyrektor szkoły może przyjąć dziecko w trakcie trwania roku
szkolnego.
4.5 Podczas tygodnia próbnego oceniany jest:
- poziom sprawności samoobsługowych dziecka
- poziom umiejętności adaptacyjnych
- poziom kompetencji społeczno-emocjonalnej

- poziom sprawności poznawczej
- poziom sprawności fizycznej i grafomotorycznej
- poziom kompetencji komunikacyjnej
Dziecko podczas tygodnia próbnego nie może być chore ani wykazywać oznak
przeziębienia oraz powinno być wyposażone w buty na zmianę, strój na zajęcia
sportowe. Podczas tygodnia próbnego rodzic może wykupić w szkole dla swojego
dziecka śniadania i obiady z cateringu szkolnego. Opłaty za wyżywienie Rodzic
dokonuje po zakończonym tygodniu próbnym na podany poniżej numer konta
bankowego.

4.6 Po tygodniu próbnym Dyrektor przedstawia Rodzicom opinię zespołu ds.
rekrutacji na temat funkcjonowania dziecka. Przedstawiona opinia komisji
rekrutacyjnej wpływa na decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły.
4.7 Decyzja dotycząca przyjęcia dziecka podawana jest do wiadomości Rodziców
przez Dyrektora w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletu
potrzebnych dokumentów rekrutacyjnych w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub decyzji Szkoły Rejonowej w sprawie odroczenia.

4.8 Do Szkoły Podstawowej Uni-Terra nie przyjmujemy:
-dzieci z niepełnosprawnością znaczną lub głęboką
- dzieci nie sygnalizujących potrzeb fizjologicznych
- dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich
- dzieci wymagających specjalistycznej opieki lekarskiej
- dzieci prezentujących zachowania trudne takie jak: bicie, ucieczki, autoagresję
- dzieci niesłyszących
- dzieci niewidomych
4.7 Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kandydujące do
naszej szkoły potrafi:
-poruszać się samodzielnie
- komunikować werbalnie lub za pośrednictwem komunikacji AAC
- samodzielnie spożywać posiłki
- dysponować sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do
rysowania, wycinana
-osiągnął gotowość szkolną i zrealizował wymagania zawarte w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego
Dodatkowo:
- posiada aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub wyniki
diagnozy poziomu intelektualnego przeprowadzone przez psychologa testem „Skala
Inteligencji Stanford –Binet”,

4.8 Dziecko kandydujące do oddziału zerówkowego posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane jest do oddziału po spełnieniu
wymogów formalnych przez rodziców, odbyciu tygodniowego okresu próbnego w
szkole i przeprowadzonej obserwacji oceniającej przez zespół ds. rekrutacji.
Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału zerówkowego podejmuje Dyrektor na
podstawie opinii zespołu ds. rekrutacji.
4.9 Dziecko kandydujące do oddziału zerówkowego lub klas progowo wyższych
(1-8) nie posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego powinno
wykazać się umiejętnościami programowymi przewidzianymi na dany etap
edukacji.
4.9 Rodzic ma obowiązek:
- zapoznać się z ofertą edukacyjną i terapeutyczną szkoły
-zapoznać się ze Statutem Szkoły, Program Profilaktyczno-Wychowawczym,
a także Wewnątrzszkolnym System Oceniania
- dostarczyć do szkoły opinię/zaświadczenie dotyczące oceny poziomu inteligencji
dziecka przeprowadzone Skalą Inteligencji Stanford-Binet (w przypadku dzieci o
SPE, oczekujących na wydanie orzeczenia)
- dostarczyć kserokopie wszystkich świadectw szkolnych
- dostarczyć 2 zdjęcia do legitymacji
- dostarczyć potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł na
adres mailowy: sekretariat@spuniterra.pl
- dostarczyć do szkoły kartę zgłoszeniową dziecka, podanie o przyjęcie do szkoły,
podpisane oświadczenia dotyczące RODO oraz pisemne potwierdzenie zapoznania
się z w.w dokumentami szkoły

5.0 Opłaty:
1. Opłata rekrutacyjna – 500 zł (płatność przelewem na konto bankowe 58 1160 2202 0000
0003 6580 9846, tytułem: opłata rekrutacyjna – imię i nazwisko dziecka) – płatne
w ciągu 2 dni od daty wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego)
2. Opłata wpisowa – 1000 zł (płatne przelewem na konto bankowe 58 1160 2202 0000
0003 6580 9846, tytułem: wpisowe- imię i nazwisko dziecka)- płatne w ciągu 7 dni
od otrzymania decyzji Dyrektora o przyjęciu dziecka do Szkoły
*opłaty rekrutacyjne obowiązują od roku szkolnego 2022/2023

