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INFORMATOR DLA RODZICÓW
ws. rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
do POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego

1. Tegoroczna rekrutacja do klasy pierwszej obejmuje kandydatów urodzonych w roku
2012 (7-latki) i 2013 (6-latki).
2. Maksymalna ilość przyjęć do klas I wynosi 50 uczniów Planowane są przydziały
na następujące instrumenty:

fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, fagot,

akordeon, harfa, trąbka, róg, puzon, perkusja.
3. Rekrutacja odbędzie się:
ETAP I
8-9 maja 2019 r.
(środa-czwartek)
oraz
ETAP II
13-14 maja 2019 r.
(poniedziałek-wtorek)
4. W celu zgłoszenia dziecka do rekrutacji prosimy o wydrukowanie i czytelne wypełnienie
wszystkich niezbędnych formularzy i załączników. Należy je pobrać ze strony internetowej szkoły.
Podanie i kartę zgłoszenia można wypełnić na komputerze. Termin osobistego dostarczenia
dokumentów do sekretariatu Szkoły upływa 5 kwietnia 2019 r.
5. Dodatkowe uwagi o wymaganych dokumentach:


zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata – przyjmowane będzie tylko
na oryginalnym, opracowanym przez Szkołę formularzu.



karta zgłoszenia – zwracamy uwagę na zasugerowanie instrumentu,
na którym dziecko chce się uczyć grać (1) oraz instrumentu rezerwowego (2),
na którym mogłoby się uczyć - w przypadku, gdyby przyjęcie na pierwszy podany
instrument okazało się niemożliwe. Można też nie wybrać żadnego instrumentu lub
wybrać jeden – należy wówczas w odpowiednim miejscu umieścić zapis: „do decyzji
Komisji”.



prosimy pamiętać o podaniu numeru telefonu kontaktowego.



podpisana

deklaracja

rodziców

-

stwierdza

zapoznanie

się

i

przyjęcie

do wiadomości założeń Szkoły.


kopia aktu urodzenia - będzie uwierzytelniona podczas składania podania
za okazaniem oryginału.



zaświadczenie

o

odbyciu

rocznego

przygotowania

przedszkolnego

realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 lub opinia Publicznej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole
(dotyczy kandydatów 6 – letnich).
6. Brak

dokumentów uniemożliwia

kompletu

rozpoczęcie

postępowania

rekrutacyjnego

kandydata.
7. W

sobotę,

6

kwietnia

2019

r.

przygotowawczo - konsultacyjne

odbędą

się

nieodpłatne

grupowe

zajęcia

dla chętnych kandydatów, którzy nie uczestniczą

w całorocznych zajęciach rytmicznych, prowadzonych na terenie Szkoły.

Szczegółowe

informacje w tej sprawie można uzyskać w momencie składania dokumentów w sekretariacie
Szkoły. Dzieci, które wezmą udział w zajęciach, powinny posiadać strój do rytmiki lub dres
i tenisówki.
8. Szczegółowy

harmonogram

przebiegu

badań

rekrutacyjnych

podany będzie

do wiadomości po 23 kwietnia br. Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie
internetowej Szkoły lub kontakt telefoniczny w tej sprawie (z sekretariatem szkoły).
9. Po ogłoszeniu wyników I etapu, prosimy o zapisanie się w sekretariacie Szkoły na indywidualne
spotkanie rodziców (opiekunów prawnych) z psychologiem i pedagogiem szkolnym w celu
określenia współpracy środowiska rodzinnego i Szkoły w zakresie rozwoju muzycznego
dziecka.

Spotkania

te

będą

odbywały

się

w dniach:

13

maja,

15 maja i 16 maja (dzień do wyboru).
10. Lista przyjętych ogłoszona zostanie w terminie do 7 dni po zakończeniu badania
przydatności.
11. W czerwcu br. planowane jest obowiązkowe spotkanie dyrekcji z rodzicami kandydatów
przyjętych do Szkoły, na które należy przynieść dwa zdjęcia dziecka oraz dowód przekazania
ucznia ze szkoły obwodowej.
12. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej: posm1.edu.pl, na której oprócz
potrzebnych informacji przedstawione są różne aspekty życia Szkoły.

