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Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 
(klasy „0” i „1”) 

 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20  

im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie  
 

1. Pojęcie i cel rekrutacji  

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji 
Szkolnej w Warszawie („Szkoła") to proces mający na celu wyłonienie kandydatów, spełniających 
następujące kryteria: 

Kryterium wieku 

Do klasy „0” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole 
ukończyły 5 lat. 

Do klasy „1” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole 
ukończyły 6 lat (rodzicie takich dzieci, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia, iż dziecko uczęszczało do 
przedszkola przez cały rok szkolny poprzedzający rozpoczęcie nauki w Szkole). 

Uczniowie przyjmowani do klasy 1, są zobowiązani do zrealizowania obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego, w poprzedzającym roku szkolnym. 

Kryterium dotyczące dojrzałości emocjonalnej i umiejętności 

Kryterium dotyczące dojrzałości emocjonalnej i umiejętności jest weryfikowane na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 1.2. niniejszego Regulaminu. 

2. Zasady rekrutacji 

1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie rozpoczęciem edukacji ucznia w klasie „0” lub „1”, zapisując dziecko 
na warsztaty rekrutacyjne lub/i rozmowy kwalifikacyjne. 

1.1. Warsztaty rekrutacyjne 

Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez 
nauczycieli Fundacji Szkolnej. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym. Każde spotkanie 
poświęcone jest innej tematyce. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy i nie ma wpływu na wynik 
procesu rekrutacyjnego. Warsztaty nie są przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych. 
 
Terminy warsztatów rekrutacyjnych i zapisy są dostępne na stronie internetowej Fundacji Szkolnej 
w zakładce rekrutacja. Warunkiem koniecznym do udziału w warsztatach jest uiszczenie najpóźniej w dniu 
poprzedzającym wydarzenie, opłaty 200 zł na rachunek bankowy o nr 06 1540 1102 2001 5702 7764 0001 
(BOŚ Bank S.A.), Fundacja Szkolna ul. Obrzeżna 12a, 02-691 Warszawa, oraz przesłanie potwierdzenia 
opłaty na adres e-mail: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl 

 
 

1.2. Rozmowy kwalifikacyjne 

Rozmowy kwalifikacyjne mają wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego i składają się z dwóch części: 

a. zabawa w grupie (z wyjątkiem sytuacji, gdy z powodów organizacyjnych lub indywidualnych nie będzie to 
możliwe); 
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b. wypełnienie karty pracy (zadania z zakresu: rozwoju mowy, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, 
grafomotoryki i motoryki małej, rozwoju emocjonalno-społecznego, myślenia logicznego, umiejętności 
poznawczych, sprawności motorycznej). 

Rozmowy trwają ok. 60 minut i są prowadzone w obecności nauczyciela Fundacji Szkolnej (bez udziału 
rodziców). Proces rekrutacyjny odbywa się w języku polskim. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 28.01.2023 (sobota), 30.01. – 4.02.2023 (poniedziałek-sobota). Zapisy na 
ww. terminy rozpoczną się w dniu 15.12.2022 r. (czwartek) poprzez formularz dostępny na stronie 
internetowej Fundacji Szkolnej w zakładce rekrutacja. Rodzic wybiera jeden termin rozmowy kwalifikacyjnej 
spośród dostępnych, natomiast godzina rozmowy kwalifikacyjnej i szczegółowe informacje organizacyjne 
zostaną przesłane przez Sekretarza Szkoły na adres e-mail rodzica podany w formularzu. 

Warunkiem koniecznym do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej jest uiszczenie najpóźniej w dniu 
poprzedzającym wydarzenie, opłaty 300 zł na rachunek bankowy o nr 06 1540 1102 2001 5702 7764 0001 
(BOŚ Bank S.A.), Fundacja Szkolna ul. Obrzeżna 12a, 02-691 Warszawa, oraz przesłanie potwierdzenia 
opłaty na adres e-mail: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl 

2. Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, dlatego też o wyniku rekrutacji decydują rozmowy kwalifikacyjne. 
Na rok szkolny 2023/2024 szkoła prowadzi rekrutację do dwóch klas „0” (do 19 uczniów w każdej klasie) oraz 
do dwóch klas „1” (do 19 uczniów w każdej klasie). 

Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, która jest ostateczna i od której nie 
przysługuje odwołanie. Szkoła nie udostępnia wypełnionych kart pracy do wglądu lub 
kserowania/skanowania oraz nie wysyła uzasadnienia decyzji. 

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych będą podawane indywidualnie przez Sekretarza Szkoły na wskazany 
w formularzu adres e-mail, w terminie 3 dni roboczych od dnia rozmowy kwalifikacyjnej.  

Szkoła umieszcza kandydatów na 1 z 3 list: 

- kandydaci przyjęci do szkoły – rodzice tych uczniów składają umowę o świadczenie usług edukacyjnych 
wraz z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania indywidualnej informacji 
o wynikach (Szkoła nie wydłuża tego terminu); 

- kandydaci zakwalifikowani na listę rezerwową – kolejność na liście rezerwowej będzie znana po 
zakończeniu rekrutacji. Rodzice tych uczniów oczekują na informację o możliwości wpisania na listę 
przyjętych do szkoły. W przypadku przyjęcia do szkoły, podpisywana jest umowa o świadczenie usług 
edukacyjnych na czas oznaczony jednego roku szkolnego, z możliwością przedłużenia. Szkoła zastrzega 
sobie możliwość dokonywania zmian w kolejności na liście rezerwowej z uwagi na zapewnienie równego 
podziału dziewczynek i chłopców w klasach; 

- kandydaci niezakwalifikowani do szkoły – w terminie 7 dni roboczych od uzyskania indywidualnej informacji 
o wynikach jest możliwość zwrócenia się przez rodzica na adres e-mail i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl 
z pisemną prośbą o sporządzenie informacji zwrotnej dotyczącej przeprowadzonej rozmowy 
kwalifikacyjnej. Prawo to przysługuje wyłącznie kandydatom niezakwalifikowanym do Szkoły. Informacja 
zwrotna zostanie przesłana w terminie 7 dni roboczych na adres e-mail rodzica podany w formularzu. 

3. Ochrona danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i kandydata na ucznia Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie (02-691) przy ul. 
Obrzeżnej 12A, z oddziałami przedszkolnymi. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania. Treść klauzuli. 
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