ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
do Niepublicznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Alpejska 16, 04-628 Warszawa
ETAPY REKRUTACJI DO KLAS I - III
Etap I
Złożenie drogą mailową lub w sekretariacie wypełnionego wniosku o rekrutację (plik do pobrania na
stronie internetowej w zakładce Rekrutacja). Uregulowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł
przelewem na konto Fundacji Sztuka Wychowania lub gotówką w sekretariacie.
Etap II
Spotkanie indywidualne z nauczycielami, które obejmuje rozmowę z Rodzicami/Opiekunami oraz
równolegle, badanie gotowości szkolnej dziecka.
Etap III
Przekazanie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły następuje w terminie do 7 dni od daty spotkania.
Etap IV
Podpisanie umowy - w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji przyjęcia ucznia. Uiszczenie opłaty
wpisowej, najpóźniej do 7 dni od momentu podpisania umowy.
Dziecko uznaje się za przyjęte po dopełnieniu w/w formalności.
ETAPY REKRUTACJI DO KLAS IV - VIII
Etap I
Złożenie drogą mailową lub w sekretariacie wypełnionego wniosku o rekrutację (plik do pobrania na
stronie internetowej w zakładce Rekrutacja). Uregulowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł
przelewem na konto Fundacji Sztuka Wychowania lub gotówką w sekretariacie.
Etap II
Spotkanie indywidualne z nauczycielami, które obejmuje rozmowę z Rodzicami/Opiekunami i
kandydatem na ucznia.
Etap III
Uczestnictwo w zajęciach szkolnych podczas pięciodniowego okresu próbnego.
Etap IV
Przekazanie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły następuje w terminie do 7 dni od daty zakończenia
okresu próbnego.
Etap V
Podpisanie umowy - w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji przyjęcia ucznia.
Uiszczenie opłaty wpisowej, najpóźniej do 7 dni od momentu podpisania umowy.
Dziecko uznaje się za przyjęte po dopełnieniu formalności z etapu V rekrutacji.
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: 31 maja 2020
Rekrutacja uzupełniająca, jeśli po zakończeniu rekrutacji szkoła będzie dysponowała wolnymi
miejscami, Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić postępowanie uzupełniające w trybie
indywidualnym, wg. kolejności zgłoszeń kandydatów.

Opłaty:
Opłata rekrutacyjna 100 zł
Opłata wpisowa 1000 zł
Czesne 1100 zł/mc
Opłaty dodatkowe:
Świetlica 150 zł/mc
Obiady 13 zł - ekologiczne, z uwzględnieniem diet vege, bezglutenowa
Ubezpieczenie roczne
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
Fundacja Sztuka Wychowania
mBank nr konta 19 1140 2004 0000 3202 7789 8715
W tytule proszę wpisać „Rekrutacja do waldorfskiej szkoły podstawowej oraz imię i nazwisko dziecka”
Kontakt
Sekretariat, tel. 604 684 604
mail: sekretariat@szkolawaldorfska.edu.pl
Koordynator ds. rekrutacji Dariusz Jagura, tel. 602 652 209
mail: dariusz@sztukawychowania.eu

DNI OTWARTE
w Niepublicznej Waldorfskiej Szkole Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Alpejska 16, 04-628 Warszawa
Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w Dniach Otwartych w naszej szkole. Jest to okazja, by
przyjrzeć się bliżej pedagogice waldorfskiej, dowiedzieć JAK i DLACZEGO tak pracujemy oraz obejrzeć
prace dzieci.
Dzieci w tym czasie mają okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli.
TERMINY:
Dnia 6.02.2020, godz. 17.30 - 19.30
Dnia 12.03.2020, godz. 17.30 - 19.30
Dnia 23.04.2020, godz. 18.00 - 19.30
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności telefonicznie lub mailowo.

