Regulamin przyjmowania uczniów do klasy siódmej i ósmej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu
w roku 2022/23

Dla kogo nasza Szkoła?
Kluczowe przygotowania do kolejnego etapu kształcenia rozpoczynają się z końcem szkoły
podstawowej. W tym czasie zapadają ważne decyzje o wyborze następnej szkoły.
Zapraszamy do nas tych, których świat ciekawi, próbują go zrozumieć, poszukują swoich
zainteresowań. Tych, którzy przypuszczają, że warto się uczyć przez wiele lat najbliższych, a
może przez całe życie.
Profilowanie edukacji - początek trudnej drogi
Spełnienie intelektualnych potrzeb ucznia musimy też pogodzić z wymaganiami polskiego
systemu edukacyjnego.
Szkoła podstawowa kończy się egzaminami, których wyniki zawężą lub rozszerzą możliwości
wyboru liceum. Od 2024 roku zwiększy się zakres wymagań na tych egzaminach przez dodanie
kolejnego przedmiotu. Oprócz języka polskiego, matematyki, języka obcego uczeń wybierze
jeszcze jeden spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.
Od wyników tych egzaminów nie tylko zależeć będzie przyjęcie do liceum, ale też wybór profilu specjalizacji dalszego kształcenia. Przygotowanie uczniów do egzaminów i wyboru
optymalnego przedmiotu jest dla nas ważnym celem kształcenia.
Język obcy - warunek konieczny
Bez opanowania języka angielskiego dalsza nauka będzie trudniejsza, a niekiedy niemożliwa.
Od naszych kandydatek/kandydatów wymagamy jego znajomości na poziomie podstawowym
lub wyższym. Pozwoli to na utworzenie dwóch grup o różnym stopniu zaawansowania.
Pierwsza będzie przygotowywana do egzaminu ósmoklasisty, a druga - oddział dwujęzyczny dodatkowo do egzaminu na poziomie B1 preliminary.
Drugim językiem w szkole jest język niemiecki. Wszyscy będą przygotowywani do opanowania
języka na poziomie egzaminu ósmoklasisty.
Organizacja roku szkolnego - rytm pracy jest ważny, ważna jest grupa
Rozpoczynamy obozem adaptacyjnym w połowie sierpnia dla klasy siódmej. To okazja do
poznania nowej grupy klasowej i nauczycieli. Rok szkolny podzieliliśmy na trymestry.
Wprowadziliśmy tygodniowe wakacje jesienne i wycieczkowy tydzień wiosenny. Każdej zimy
wszyscy wyjeżdżamy na “Szkołę Zimową”. Kończymy rok szkolny w pierwszym tygodniu lipca.
Każdy jest inny - nauka wymaga indywidualizacji
Prócz lekcji wynikających z planu, każdy uczeń może uczestniczyć w konsultacjach z każdego
przedmiotu. Do wyboru ma też kilkanaście warsztatów nadobowiązkowych odbywających się po
lekcjach obowiązkowych. Może też (dla szczególnie uzdolnionych) uczestniczyć w
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Indywidualnym Planie Nauczania. Wszystkie te formy przygotowują do sprecyzowania
zainteresowań.
Przyjmowanie do Szkoły krok po kroku
1. Rodzice:
a) pobierają ze strony ekos.edu.pl i wypełniają formularz podania o przyjęcie do
Szkoły,
b) przesyłają skany:
1) podpisanego podania o przyjęcie do szkoły,
2) własnoręcznie napisanego życiorysu kandydatki/kandydata,
3) świadectwa promocji odpowiednio do klasy 6 lub. 7,
4) wykazu ocen za pierwszy semestr bieżącego roku szkolnego w obecnej
szkole, potwierdzonego przez wychowawcę klasy,
5) fotografii legitymacyjnej kandydatki/kandydata,
c)

wpłacają 200 zł opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy nr: 15 2030 0045 1110
0000 0278 4220.

2. Sekretarz Szkoły skontaktuje się z Rodzicami w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania
podania oraz dokumentów, o których mowa wyżej, żeby uzgodnić termin rozmowy
rekrutacyjnej.
3. Podstawą przyjęcia będą kolejno:
a) rozmowa rekrutacyjna (uczestniczy kandydatka/kandydat,
opiekunka/opiekun prawny i dyrektor Szkoły),
b) test diagnostyczny z języka angielskiego (w dniu rozmowy),
c) umowa o naukę,
d) decyzja Komisji Rekrutacyjnej o wpisaniu na listę uczniów Szkoły.

rodzice

lub

4. Decyzję o wpisaniu na listę uczniów Szkoły prześlemy e-mailem do 20 maja 2022 r.
Jakie koszty nauki ponoszą Rodzice?
1. Po wpisaniu kandydatki/kandydata na listę uczniów Szkoły rodzice uiszczają opłatę
wpisową 1000 zł.
2. Czesne obowiązuje od miesiąca, w którym uczeń rozpoczyna naukę, do sierpnia w roku,
w którym ukończy Szkołę. Wysokość czesnego ustala Rada Szkoły. Decyzję podejmuje
w grudniu na następny rok kalendarzowy. W 2022 r. miesięczne czesne wynosi 1 195 zł.
3. Przez cały okres nauki w szkole przysługują regulaminowe zniżki w czesnym:
a)

30 % – kandydatom, którzy w swojej dotychczasowej szkole - po pierwszym
semestrze roku szkolnego 2021/22 - uzyskali średnią arytmetyczną ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 z przedmiotów:
- język polski,
- pierwszy język obcy nowożytny (w przypadku kandydata do klasy 7, który
uczył się w swojej szkole dwóch języków, liczy się ocena wyższa),
- drugi język obcy nowożytny (dotyczy kandydatów do klasy 8),
- biologia,
- chemia (dotyczy kandydatów do klasy 8),
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-

fizyka (dotyczy kandydatów do klasy 8),
geografia,
historia,
matematyka.

b) 40% czesnego - kandydatom do klasy 8 - uczestnikom Konkursu "Złota Żaba" w

dziedzinie języka polskiego i literatury lub matematyki 2021/22, którzy w
pierwszym etapie uzyskali 80 % punktów,
c) 50% - kandydatom do klasy 8 - laureatom lub wyróżnionym w Konkursie "Złota
Żaba" 2020/21 lub Konkursie 2021/22 w dziedzinie języka polskiego i literatury
lub matematyki,
d)

50% – kandydatom, którzy są laureatami
lub finalistami wojewódzkich
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych: biologicznego,
chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego, języka angielskiego,
języka niemieckiego, języka polskiego, matematycznego.

4. Zniżki regulaminowe dla kandydatów zostaną zagwarantowane w umowach o naukę.
Jeżeli warunek do uzyskania zniżki zostanie udokumentowany przed rozpoczęciem
nauki w szkole, ale po zawarciu umowy o naukę, to umowa zostanie na wniosek
rodziców odpowiednio zmieniona. Zniżki nie podlegają kumulacji.
5. Rodzice mogą złożyć wniosek o zniżkę nieregulaminową, jeżeli ich sytuacja finansowa
nie pozwala na zawarcie umowy o naukę na zwykłych warunkach, a dziecko ma inne,
nieprzewidziane regulaminem osiągnięcia edukacyjne (np. wybitne wyniki w nauce
niektórych przedmiotów, jest laureatem lub finalistą konkursów nieujętych w punkcie 3 b)
- e) itp.). Wniosek należy przesłać e-mailem, dołączając skan opinii wychowawcy klasy,
do której uczeń uczęszcza.
Swarzędz, 26 stycznia 2022 r.
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