Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów
im. O. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie
ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, tel. 0(22) 841 28 76
www.warszawa.pijarzy.pl; e-mail: sekretariat.szkolywarszawa@pijarzy.pl

Warszawa, 21 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,
W związku z trwającą pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie,
zamknięciem szkół i przedszkoli oraz licznymi ograniczeniami związanymi z zakazem
przemieszczania się a także organizowania zgromadzeń organ prowadzący
w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie podjął
decyzję o wniesieniu zmian do Zasad i kryteriów rekrutacji do oddziału przedszkolnego
oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie na rok szkolny
2020/2021.
Najważniejsze zmiany:
1) Nie odbędzie się 2. etap rekrutacji – „Spotkania dzieci i rodziców
z nauczycielami i dyrekcją”. W związku z tym w SZCZEGÓŁOWYCH
KRYTERIACH REKRUTACJI usunięty zostaje punkt dotyczący „Wyniku
spotkania dziecka w grupie rówieśniczej z przedstawicielami zespołu
pedagogów” .
2) Zmianie ulegają terminy ujęte w etapie 4. – „Ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych
i nieprzyjętych.” Informacje znajdują się poniżej.
3) O zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu dziecka do szkoły decydują
punkty przyznane przez komisję rekrutacyjną wynikające z analizy
dokumentacji złożonej w 1. etapie rekrutacji.
4) Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych a następnie
przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona przy recepcji w „starym”
budynku szkoły (ul. Gwintowa 3). Ponadto, uwzględniając nadzwyczajną
sytuację w wynikającą z rozprzestrzenia się koronawirusa, informacje
dotyczące dziecka rodzic będzie mógł uzyskać telefonicznie w sekretariacie
szkoły, po weryfikacji wybranych danych osobowych. Sekretariat czynny jest
stacjonarnie w godz. 09.00-12.00 (tel. 22 841 28 76).
Dodatkowe informacje dotyczące klas pierwszych:
1) Do klas pierwszych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci urodzone
w roku 2013.
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2) Składanie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej
wystawionej przez przedszkole lub oddział przedszkolny albo opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej należy złożyć niezwłocznie po jej otrzymaniu.
3) Z uwagi na dużą liczbę kandydatów został utworzony czwarty oddział (D)
klasy pierwszej z zastrzeżeniem, że po zakończeniu pierwszego etapu
edukacji, czyli od klasy czwartej szkoły podstawowej, dzieci z tego oddziału
będą podzielone na trzy grupy i dołączą do oddziałów A,B,C.
4) Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej jest podana
z podziałem na oddziały.
5) Podział na oddziały nastąpił wg następujących zasad:
a) Oddziały A i B stanowią dzieci kontynuujące edukację w placówce
pijarskiej (po pijarskim przedszkolu);
b) Oddziały C i D – dzieci pogrupowane wg kolejnej liczby punktów.
Dodatkowe informacje dotyczące oddziałów przedszkolnych:
1) W Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów zostaną utworzone dwa oddziały
przedszkolne A i B, z których jeden będzie liczył 18 dzieci a drugi 16 dzieci.

Zmiany terminów ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do
oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
Zakonu Pijarów w Warszawie
1) Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału
przedszkolnego oraz klasy pierwszej zostanie ogłoszona 23 kwietnia 2020 roku
do godz. 09.00.
2) Do 8 maja 2020 roku rodzice kandydatów zakwalifikowanych przesyłają
mailowo na adres sekretariat.szkolywarszawa@pijarzy.pl potwierdzenie
woli zapisu dziecka do szkoły wraz z deklaracją opłacenia „wpisowego”
(załącznik nr 1) . Informacji o wysokości „wpisowego” udziela sekretariat
szkoły.
3) Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy
pierwszej zostanie ogłoszona nie później niż 15 maja 2020 roku do godz. 16.00
w siedzibie szkoły przy recepcji.
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4) Termin spotkania z rodzicami kandydatów przyjętych do oddziału
przedszkolnego oraz klasy pierwszej zostanie podany do 30 maja. Z uwagi na
istniejącą sytuację dyrekcja szkoły zastrzega, że spotkania z rodzicami mogą
odbyć się on-line.
5) Rodzice dzieci niezakwalifikowanych a także nieprzyjętych do szkoły mogą
złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie podania. Prośby te będą
rozpatrywane w razie zwolnienia się miejsca w szkole. O pozytywnej odpowiedzi
rodzice zostaną poinformowani.

Wszelkie aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej szkoły:
www.warszawa.pijarzy.pl w zakładce REKRUTACJA.

Z wyrazami szacunku

Rektor Kolegium Zakonu Pijarów
oraz Dyrekcja Szkoły
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