
REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA VERNE’A 

W ZESPOLE SZKÓŁ im. JULIUSZA VERNE’A W KIELCACH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

     

Postanowienia ogólne 

 

1. Do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a przyjmowani są uczniowie  

po ukończeniu edukacji przedszkolnej wraz z oddziałem 0. 

2. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a, zwane dalej również Szkołą, rekrutuje uczniów z obszaru 

całego kraju. 

3. Szkoła ogłasza zasady postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej verne-kielce.pl  

w lutym 2022r. 

 

Procedura rekrutacji do klasy 1 Szkoły Podstawowej 

 1. Umieszczenie ucznia na liście kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Juliusza 

Verne’a następuje po: 

 a) wypełnieniu formularza przez Rodzica lub prawnego opiekuna ucznia – formularz umieszczony na 

stronie verne-kielce.pl; 

b) złożeniu w sekretariacie szkoły (ul. Peryferyjna 17) wypełnionego kwestionariusza osobowego 

kandydata; 

c) złożeniu dodatkowej dokumentacji kandydata: dokumenty dotyczące stanu zdrowia, stopnia 

niepełnosprawności, etc. (jeśli dotyczy); 

 2. Naboru uczniów spośród listy kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Juliusza 

Verne’a dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: 

a) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

b) Pedagog szkolny (w uzasadnionych przypadkach, np. kandydatów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego). 

Jej skład osobowy zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem spotkań z kandydatami. 

3. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje naboru uczniów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Komisja Kwalifikacyjna po zakończeniu prac rekrutacyjnych sporządza protokół zawierający  wykaz 

uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.  

 5. Informacja o przyjęciu ucznia do klasy I Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a jest podawana 

Rodzicom/opiekunom dziecka na bieżąco, po spotkaniu rekrutacyjnym 

6. Zakończenie procesu rekrutacji następuje po: 

a) podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Umowy o kształceniu ucznia;  

b) dokonaniu wpłaty na wskazane konto tzw. opłaty wpisowej; 

c) dostarczeniu Informacji o gotowości szkolnej kandydata. 

 

Procedura rekrutacji do pozostałych klas (2-8) Szkoły Podstawowej 

 1. Umieszczenie ucznia na liście kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Juliusza 

Verne’a następuje po: 

 a) wypełnieniu formularza przez Rodzica lub prawnego opiekuna ucznia drogą elektroniczną – formularz 

umieszczony na stronie verne-kielce.pl; 

http://profuturo.pl/podstrona/dlaczego-my/rekrutacja/gimnazjum/formularz-rekrutacyjny
http://profuturo.pl/podstrona/dlaczego-my/rekrutacja/gimnazjum/formularz-rekrutacyjny


b) złożeniu w sekretariacie szkoły (ul. Peryferyjna 17) wypełnionego kwestionariusza osobowego 

kandydata. 

c) złożeniu dodatkowej dokumentacji kandydata: dokumenty dotyczące stanu zdrowia, stopnia 

niepełnosprawności, etc. (jeśli dotyczy) 

 2. Naboru uczniów spośród listy kandydatów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: 

a) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

b) Pedagog szkolny (w uzasadnionych przypadkach, np. kandydatów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego). 

Jej skład osobowy zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem spotkań z kandydatami. 

3. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje naboru uczniów do na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Komisja Kwalifikacyjna po zakończeniu prac rekrutacyjnych sporządza protokół zawierający  wykaz 

uczniów przyjętych do poszczególnych klas Szkoły Podstawowej.  

5. Rodzice/opiekunowie kandydata są informowani o wynikach rekrutacji telefonicznie, na bieżąco. 

6. Lista uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a zostanie podana do 

wiadomości zainteresowanych najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022r. 

7. Zakończenie procesu rekrutacji następuje po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka umowy o kształceniu ucznia oraz dokonaniu wpłaty na wskazane konto tzw. opłaty wpisowej   

w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o pozytywnym wyniki rekrutacji. 


