MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DPPI-WIT.4038.22.2019.Ach.1

Warszawa, 16 sierpnia 2019 r.

Załącznik do decyzji Ministra Edukacji Narodowej

REGULAMIN
rekrutacji do oddziału, w którym jest realizowany eksperyment pedagogiczny pn.:
„Teatr jako środek wszechstronnego rozwoju ucznia – nauka przedsiębiorczości”
§ 1 . Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r.

poz. 1457, z późn. zm.);
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148, z późn. zm.);
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
w
sprawie
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
2)

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) rodzicach - należy przez to również rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 83 „Łejery” im. Emilii
Waśniowskiej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Brandstaettera;
3) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Miasto Poznań;
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 83
„Łejery” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu;
5) eksperymencie – należy przez to rozumieć eksperyment pedagogiczny pn.:
„Teatr jako środek wszechstronnego rozwoju ucznia – nauka
przedsiębiorczości”.
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§ 3. 1. Do oddziału, w którym jest realizowany eksperyment przyjmowani są w
pierwszej kolejności kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci
na podstawie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi
miejscami.
Warunkiem
przyjęcia
do
oddziału,
w którym jest realizowany eksperyment jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu
predyspozycji, o którym mowa w § 6 ust.3 i 4 .
3. Przyjęcie do oddziału szkoły, w którym jest realizowany eksperyment, odbywa się na
podstawie złożonego wniosku. Do wniosku należy dołączyć:
1) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy kandydata;
2) deklarację rodzica o woli uczestniczenia w eksperymencie.
4. Kwestionariusz osobowy kandydata zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL;
4) imiona i nazwiska rodziców;
5) adres miejsca zamieszkania kandydata i rodziców;
6) adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców.
§
4.
1.
Przystąpienie
do
testu
predyspozycji
jest
obowiązkowe
dla wszystkich kandydatów, z tym, że dla kandydatów zamieszkałych
w obwodzie szkoły test predyspozycji jest pierwszym badaniem.
2. Test predyspozycji bada następujące zdolności kandydata:
1) poczucie rytmu (oceniane w skali 0-3 punkty);
2) słuch muzyczny (oceniany w skali 0-3 punkty);
3) improwizację ruchową (ocenianą w skali 0 – 4 punkty);
4) wypowiadanie się na określony temat (ocenianą za słownictwo
w skali 0-2 punkty; zdania w skali 0-3 punkty; samodzielność wypowiedzi w
skali 0-2 punkty; związek z tematem w skali 0-1 punkty; postacie w skali 0-2
punkty; fabułę 1-10 punktów);
5) wrażliwość teatralną (ocenianą w skali 0 – 15 punktów);
6) ilustracja
do
wypowiedzi
na
określony
temat
(oceniana
w skali 0 – 5).
3. Sprawdzenie predyspozycji wymienionych w ust. 2 polega na:
1) dokończeniu bajki rozpoczętej przez nauczyciela – członka komisji
rekrutacyjnej;
2) wykonaniu rysunku nawiązującego do treści wymyślonej przez kandydata bajki;
3) wykonaniu elementarnych zadań teatralnych w zakresie pantomimy, wyrażania
emocji i naśladowaniu zwierząt;
4) powtarzaniu prostych rytmów klaszcząc;
5) powtarzaniu (śpiewając) prostych, kilkudźwiękowych melodii, śpiewaniu
piosenki (dobrowolne), powtarzaniu pojedynczych dźwięków;
6) improwizacji ruchowej do kilku zróżnicowanych w charakterze fragmentów
muzyki.
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4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 50.
§ 5. Test predyspozycji jest przeprowadzany w następujących terminach:
a) na rok szkolny 2019/2020 – w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji
Ministra Edukacji Narodowej,
b) w kolejnych latach – zgodnie z terminarzem ustalonym przez organ
prowadzący szkołę, ogłoszonym na tablicy ogłoszeń w szkolnei stronie
internetowej szkoły.
§ 6. 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor powołuje komisję
rekrutacyjną. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) przeprowadzenie testu predyspozycji, o którym mowa w § 4;
2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
niezakwalifikowanych
- do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na
terenie szkoły;
3) ustalenie listy przyjętych kandydatów;
4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
2. Komisja rekrutacyjna składa się z minimum 3 członków, w jej skład wchodzą
nauczyciele szkoły, uczący: edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, zajęć teatralnych,
psycholog lub pedagog.
3. Minimalna liczba punktów uprawniających kandydata zamieszkałego poza
obwodem szkoły do przyjęcia do oddziału, w którym jest realizowany eksperyment,
uzależniona jest od liczby wolnych miejsc w oddziale i wyznaczona jest przez liczbę
punktów uzyskanych przez kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły, który w
teście predyspozycji uzyskał wynik plasujący go na ostatnim wolnym miejscu na liście
rekrutacyjnej w uszeregowaniu od liczby największej do najmniejszej.
4. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy w teście predyspozycji uzyskali
równorzędny
wynik
plasujący
ich
na
ostatnim
wolnym
miejscu
na liście rekrutacyjnej, o przyjęciu kandydata do oddziału decydują kryteria ustalone
przez organ prowadzący szkołę dla oddziałów ogólnodostępnych, określone uchwałą
Rady Miasta Poznania.
5. Komisja
rekrutacyjna
kwalifikuje
danego
kandydata
do
przyjęcia
do oddziału, w którym jest realizowany eksperyment, jeżeli został
on zakwalifikowany uzyskując w procesie rekrutacji wynik, o którym mowa w ust. 3, z
wyjątkiem kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, oraz złożył wszelkie
niezbędne dokumenty.
6. Terminy postępowania rekrutacyjnego są ustalane przez organ prowadzący szkołę i
podawane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole i stronie
internetowej szkoły.
§

6.

1.

Rodzic

kandydata

może

wystąpić

do

komisji

rekrutacyjnej
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z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły
w terminie 7 dni od momentu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
2. Komisja rekrutacyjna, w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku, sporządza
uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym liczbę wolnych miejsc w
oddziale, liczbę punktów, która gwarantowała przyjęcie do danego oddziału oraz liczbę
punktów uzyskaną przez niezakwalifikowanego kandydata.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa
w ust. 2, rodzic może wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 7. 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które powinno się
zakończyć do końca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny, na który
przeprowadzana jest rekrutacja.
2. Informacja o rekrutacji uzupełniającej będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w szkole
i stronie internetowej szkoły.
§ 8 . Niniejsze zasady podlegają opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz
ogłoszeniu na tablicy informacyjnej na terenie szkoły.

Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Iwona Michałek
Sekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/
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