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Zasady rekrutacji do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie 

na rok szk. 2023/24 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka – kandydata na ucznia Społecznej Szkoły Podstawowej 

nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie (dalej: „Szkoła”) składają  

w sekretariacie Szkoły wypełniony Kwestionariusz Kandydata (do pobrania ze strony interne-

towej www.ssp10.pl) oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście 

złotych), która uiszczana jest na rachunek bankowy Szkoły wskazany na stronie internetowej 

www.ssp10.pl i pokrywa koszt rekrutacji na dany rok szkolny. Podpisując uzupełniony Kwestio-

nariusz Kandydata, Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka akceptują zasady rekrutacji.  

2. Brak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w terminie do 25.01.2023 uniemożliwia udział dziecka  

w rekrutacji do Szkoły. Decydujące znaczenie ma data wpływu opłaty na rachunek bankowy 

Szkoły.  

3. W wyznaczonym przez Szkołę terminie odbywa się spotkanie informacyjne dla Rodzi-

ców/Opiekunów prawnych. Informacja o dacie spotkania publikowana jest na stronie interneto-

wej www.ssp10.pl. 

4. Po spotkaniu informacyjnym dla Rodziców/Opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie 

przeprowadzane są spotkania rekrutacyjne dla dzieci. O dacie i godzinie spotkania Rodzi-

ce/Opiekunowie informowani są telefonicznie na numery telefonów wskazane w Kwestionariu-

szu Kandydata. 

5. Proces rekrutacji dla dzieci mających rozpocząć naukę w roku szkolnym 2023/2024 składa się 

z następujących części: 

  spotkanie Rodziców/Opiekunów prawnych Kandydata z Dyrekcją Szkoły, 

  spotkanie Kandydata z Psychologiem szkolnym, 

  zajęcia grupowe (teoretyczne i praktyczne) w sali lekcyjnej, 

  zajęcia grupowe (sportowe) w sali gimnastycznej. 

6. Zajęcia grupowe dla dzieci przygotowywane są przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez 

Dyrektora Szkoły 

7. Podczas zajęć grupowych członkowie Komisji Rekrutacyjnej obserwują dzieci w trakcie wspól-

nej zabawy, wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności. Szczególnej obserwacji podle-

gają: 

  przygotowanie do nauki czytania i pisania, 

  przygotowanie do nauki matematyki, 

  sprawność manualna,  

  ogólna koordynacja ruchowa, 

  stopnień samodzielności i zaradności, 

  komunikacja z otoczeniem i umiejętność wyrażania swoich potrzeb, 

  zachowania w sytuacjach zadaniowych, 

  zachowanie w sytuacji problemowej, 

  funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. 
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8. Po zajęciach grupowych dla dzieci Komisja Rekrutacyjna przedstawia Dyrektorowi Szkoły listę 

kandydatów do przyjęcia do klasy I wraz z listą rezerwową. 

9. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu Kandydatów do klasy I po podpisaniu Umowy o wa-

runkach odpłatności za kształcenie w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego STO (dalej: „Umowa”) i wpłaceniu przez Rodziców/Opiekunów prawnych 

jednorazowego wpisowego określonego w Umowie.  

10. Lista przyjętych dzieci i lista rezerwowa, zawierające dane szyfrowane (kody), wywieszane są 

przed wejściem do szkoły. W dniu ogłoszenia listy Rodzice/Opiekunowie prawni przyjętych 

dzieci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Szkoły i odebranie Umowy. 

11. Rodzice/Opiekunowie prawni przyjętych dzieci zobowiązani są w terminie określonym w ka-

lendarzu rekrutacji do złożenia w sekretariacie Szkoły podpisanej przez nich Umowy w dwóch 

egzemplarzach oraz do dokonania wpłaty wpisowego. Umowa sporządzona jest na wzorcu i jej 

treść nie podlega negocjacjom.  

12. Przyjęcie dziecka do grona uczniów Szkoły następuje po dostarczeniu podpisanej przez Rodzi-

ców/Opiekunów prawnych dziecka Umowy i odnotowaniu wpływu wpisowego. Nieprzelanie 

we wskazanym terminie na rachunek bankowy Szkoły wpisowego lub niedostarczenie do sekre-

tariatu Szkoły Umowy podpisanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych traktowane będzie ja-

ko rezygnacja z nauki dziecka w Szkole. 

13. W przypadku rezygnacji z miejsca w Szkole (niedostarczenie Umowy podpisanej przez Rodzi-

ców/Opiekunów prawnych lub brak wpłaty wpisowego) dziecko zostaje skreślone z listy przyję-

tych i na jego miejsce zostaje wpisana pierwsza osoba z listy rezerwowej. O zaistnieniu powyż-

szej sytuacji Szkoła informuje Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka telefonicznie na nume-

ry telefonów wskazane w Kwestionariuszu Kandydata. 

14. Wobec dziecka przyjętego z listy rezerwowej odpowiednie zastosowanie mają punkty 11–13 

zasad rekrutacji z zastrzeżeniem, że termin na podpisanie Umowy przez Rodziców/Opiekunów 

prawnych dziecka i wpłatę wpisowego wynosi 3 (trzy) dni robocze i liczony jest od dnia prze-

kazania Rodzicom/Opiekunom prawnym informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły. 

15. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do klasy I ma rodzeństwo uczniów Szkoły pod warunkiem 

uzyskania pozytywnego wyniku rekrutacji. 

16. W czasie prowadzonej rekrutacji i po jej zakończeniu Szkoła nie udziela informacji dotyczą-

cych przebiegu spotkań rekrutacyjnych oraz wyników dzieci w rekrutacji i nie udostępnia prac 

dzieci do wglądu. Szkoła nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.  

17. Umowy podpisane przez Dyrektora i Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 162 STO 

Szkoły dostępne są w sekretariacie Szkoły lub dostarczane Rodzicom/Opiekunom prawnym 

dzieci w terminie do 15 września roku, w którym odbyła się rekrutacja.  

 

Szczegółowy kalendarz rekrutacji do klas I Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardyna-

ła Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie na dany rok szkolny zamieszczany jest na stronie 

internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO  

w Warszawie: www.ssp10.pl 
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Kalendarz rekrutacji do klas 1 na rok szkolny 2023/2024 

 

 16.01.2023, godz. 18:00 – spotkanie informacyjne dla Rodziców/Opiekunów prawnych w sali 

gimnastycznej 

 16 - 25.01.2023 – składanie Kwestionariuszy Kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wy-

sokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na rachunek bankowy Szkoły 

 17.01 - 8.02.2023 – indywidualne spotkania Rodziców/Opiekunów prawnych i dzieci z Dyrekto-

rem i Psychologiem szkolnym 

 4.03.2023 i  11.03.2023  – obowiązkowe spotkania rekrutacyjne dla dzieci; o dacie i godzinie spo-

tkania Rodzice/Opiekunowi prawni Kandydatów zostaną poinformowani telefonicznie 

 20.03.2023,  godz. 12:00 – ogłoszenie listy przyjętych w gablocie przed wejściem do Szkoły. W tym 

dniu Rodzice/Opiekunowi prawni przyjętych dzieci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu 

Szkoły i pobranie Umowy o warunkach odpłatności za kształcenie w Społecznej Szkole Podsta-

wowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO (dalej: „Umowa”) 

 22.03.2023 – termin wpłaty wpisowego i zwrotu w sekretariacie Szkoły podpisanej Umowy 

 

Kwestionariusz Kandydata (Druk) – do pobrania ze strony www.ssp10.pl w dziale Dokumenty 

 

Z uwagi na sytuację pandemiczną szkoła zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie 

i zasadach rekrutacji. 


