
Regulamin i harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023
do Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie

wchodzącej w skład Da Vinci Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krakowie

I. Informacje wstępne.
Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie jest szkołą publiczną, co
oznacza, że działa w oparciu o przepisy prawa dotyczące szkół publicznych i
nie pobiera żadnych opłat.  Osobą prowadzącą jest Fundacja Szkoła
Medialna.

II. W roku szkolnym 2022/2023 do Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej
w Krakowie przyjmujemy dzieci:

- do klasy 1*
- do klas: 6, 7, 8 (rekrutacja uzupełniająca).

*dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy 1 na wniosek rodziców, jeżeli:
1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole
podstawowej, albo

2) dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

III. Zasady i harmonogram przyjmowania uczniów:

1. Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO wraz z ankietą rekrutacyjną. Formularz jest dostępny na
stronie internetowej: https://spdavinci.pl/zasady-rekrutacji-da-vinci/

2. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie z wyrażeniem zgody na
uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Dyrektor. Na spotkanie kwalifikacyjne
umawiani są kandydaci wraz z rodzicami po wstępnej weryfikacji zgłoszeń. W
celu ustalenia terminu spotkania szkoła skontaktuje się z rodzicami.

4. W ROKU SZKOLNYM 2022/23 szkoła rekrutuje uczniów do jednego oddziału
ODDZIAŁU klasy 1, liczba miejsc wynosi 20 (w tym 2 miejsca przeznaczone
są dla uczniów  posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym).
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5. WARUNKIEM przyjęcia dziecka do szkoły jest akceptacja przez rodziców
dziecka zasad pracy wychowawczej i dydaktycznej, określonych w
regulaminie pracy dydaktyczno-wychowawczej w ZSO Da Vinci (wysłane e
mailem przed rozmową kwalifikacyjną);

6. DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA  (KARTA ZAPISU, WNIOSEK O
PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY oraz potwierdzenie woli przyjęcia
dziecka do szkoły Da Vinci), po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły,
przyjmowana jest w ustalonym z rodzicami terminie, nie później niż do 25
marca 2022 r.

7. Wzory dokumentów i terminy znajdują się na stronie www.spdavinci.pl w
zakładce RERUTACJA.

8. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zostają powiadomieni e-mailem o
przyjęciu dziecka do szkoły Da Vinci.

9. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w danej klasie)
odbywa się do 31 sierpnia 2022 r.

IV. Zasady postępowania rekrutacyjnego i kolejność przyjęć uczniów:

1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których starsze rodzeństwo
uczy się, bądź uczyło się w szkole ZSO Da Vinci;

2. Pozostali kandydaci, w miarę wolnych miejsc, zapraszani są na rozmowę
kwalifikacyjną po analizie przez komisję rekrutacyjną ankiety uzupełnionej
przez rodziców w formularzu rekrutacyjnym;

3. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu obserwację zachowania dziecka, potrzeb
rozwojowych kandydata oraz rozeznanie zakresu możliwości współpracy
szkoły z rodzicami dziecka (w tym współpracy w przypadku pojawiających się
trudności wychowawczych);

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym o
przyjęciu decyduje analiza orzeczenia pod kątem możliwości zapewnienia
przez szkołę wszystkich potrzeb rozwojowych ucznia oraz obserwacja
zachowania dziecka w szkole.

IV. Przepisy końcowe:

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza
do szkoły.
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2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole do zakończenia
procesu rekrutacji.

3. O przyjęciu dziecka do szkoły w czasie trwania roku szkolnego decyduje
dyrektor szkoły.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia
zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki
finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego.

5. Powyższe przepisy stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły.
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Załącznik nr 1

………………………………………….…………
imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

………………………………………..……………
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

W związku z zakwalifikowaniem mojej córki/mojego syna*

………………………………………………………………………………....…

podczas procesu rekrutacji do I klasy w roku szkolnym 2022/2023, potwierdzam

wolę uczęszczania mojego dziecka do Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w

Krakowie.

……………………………….……….…

podpis rodzica / prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić
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