MIEJSCE:

Kalendarz
rekrutacji na
rok szkolny
2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego zaprasza
rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie 0 lub 1
w roku szkolnym 2018/2019 na spotkania informacyjne o
naszej szkole oraz spotkania rekrutacyjne.

Szkoła Podstawowa im.
Samuela Bogumiła
Lindego
ul. Jana Rosoła 10
02-786 Warszawa

TERMINY SPOTKAŃ
INFORMACYJNYCH
DLA RODZICÓW:

17.01.2018 godz. 19:00
31.01.2018 godz. 19:00

DZIEŃ OTWARTY W
NASZYCH PLACÓWKACH
1. SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW

W trakcie zebrania informacyjnego przedstawimy
program
edukacyjny, metody pracy w naszej szkole, opowiemy o
warunkach lokalowych oraz przybliżymy sylwetki nauczycieli.
Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci uczestniczenia w wybranym
spotkaniu informacyjnym poprzez wysłanie maila na adres
sekretariat@linde.waw.pl. Ułatwi nam to organizację spotkania,
przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów oraz miejsc
siedzących. Podczas spotkania nie przewidujemy opieki dla
dzieci.

2. ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO SZKOŁY

03.02.2018 godz. 11-15

TERMINY SPOTKAŃ
REKRUTACYJNYCH Z
DZIEĆMI I RODZICAMI

10.02.2018 sobota
11.02.2018 niedziela
17.02.2018 sobota
18.02.2018 niedziela

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
REKRUTACJI:
Do dnia 28.02.2018

Wszystkich zainteresowanych ofertą naszej szkoły chcących
wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego (można go pobrać z naszej strony
internetowej). Otrzymają Państwo drogą mailową zaproszenie
z dokładnym terminem spotkania rekrutacyjnego.

Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego
ul. Jana Rosoła 10
02-786 Warszawa
Tel. 572 713 508

sekretariat@linde.waw.pl
tel. 572 713 508

MIEJSCE:
3. SPOTKANIA REKRUTACYJNE DLA DZIECI I RODZICÓW

Spotkania mają na celu jak najlepsze poznanie naszych
przyszłych uczniów przez pedagogów szkolnych. W trakcie tych
spotkań szczególną uwagę nauczyciele będą zwracać na
poziom umiejętności społecznych dzieci oraz ich zdolność do
współpracy w grupie rówieśniczej. Zajęcia dla dzieci będą
odbywać się w grupach kilkunastoosobowych przez około 1,5
godziny. W trakcie zajęć dla dzieci, rodziców zapraszamy na
spotkanie z dyrekcją szkoły. Podczas rozmowy, będziemy starali
się odpowiedzieć na pytanie, czy oczekiwania/poglądy szkoły i
rodziców co do metod wychowawczych oraz programu
dydaktycznego są zbieżne. Tylko zbieżność tych oczekiwań
wydaje nam się gwarantem dobrej, długoletniej współpracy.
Przed spotkaniem rekrutacyjnym bardzo prosimy o dostarczenie
do sekretariatu szkoły kopii opinii o dziecku z placówki do której
ono uczęszcza (informacja o gotowości szkolnej dziecka).

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW R EKRUTACJI

Wyniki rekrutacji przesłane zostaną drogą mailową najpóźniej do
dnia 28.02.2018 roku. Decyzja szkoły jest ostateczna.
W przypadku otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do szkoły
bardzo prosimy o podpisanie umowy edukacyjnej oraz
wpłacenie opłaty rekrutacyjnej
w przeciągu 7 dni od jej
otrzymania.
Brak wpłaty oraz podpisania umowy będzie
interpretowany jako rezygnacja z miejsca w naszej szkole.
W przypadku otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do szkoły
na miejsce rezerwowe, prosimy o wpłatę połowy wysokości
opłaty rekrutacyjnej w celu zatrzymania tego miejsca. W
przypadku gdy miejsce nie zwolni się do końca sierpnia opłata ta
zostanie Państwu zwrócona. Jeśli miejsce się zwolni poprosimy
Państwa o dopłacenie brakującej kwoty oraz podpisanie umowy
edukacyjnej.
Umowa edukacyjna podpisywana jest w dwóch egzemplarzach
przez oboje rodziców. W przypadku sprawowania opieki
wyłącznie przez jednego z rodziców, bardzo prosimy
o dostarczenie dokumentów potwierdzających tę sytuację.

Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego
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Szkoła Podstawowa im.
Samuela Bogumiła
Lindego
ul. Jana Rosoła 10
02-786 Warszawa

TERMINY SPOTKAŃ
INFORMACYJNYCH
DLA RODZICÓW:

17.01.2018 godz. 19:00
31.01.2018 godz. 19:00

DZIEŃ OTWARTY W
NASZYCH PLACÓWKACH
03.02.2018 godz. 11-15

TERMINY SPOTKAŃ
REKRUTACYJNYCH Z
DZIEĆMI I RODZICAMI

10.02.2018 sobota
11.02.2018 niedziela
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REKRUTACJI:
Do dnia 28.02.2018
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tel. 572 713 508

