Zasady Rekrutacji do Międzynarodowej
Szkoły Montessori w Warszawie na rok
szkolny 2020/21:
1. Międzynarodowa Szkoła Montessori w Warszawie dalej zwana Szkołą, jest
placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i została wpisana do
Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego dla m. st. Warszawy pod
nr 110.
2. Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 rozpoczyna się od 1 stycznia 2020 r.
3. Do 31 grudnia 2019r w Szkole powoływany jest Szkolny Zespół Rekrutacyjny,
któremu przewodniczy Dyrektor, a członkami są Starsi Nauczyciele
Wychowawcy.
4. Rekrutacja do Szkoły przebiega wg. poniższego harmonogramu:
a. Rodzic kandydata wysyła wstępny
formularz zgłoszeniowy za
pośrednictwem strony internetowej MCEM www.mcem.pl
b. Szkoła po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przesyła Rodzicom
kandydata za pośrednictwem poczty elektronicznej pakiet dokumentów
informacyjnych oraz formularz ankiety rekrutacyjnej do wypełnienia.
c. Rodzic kandydata uzupełnia ankietę i odsyła ją pocztą elektroniczną na
adres rekrutacja@mcem.pl do Szkoły.
d. Wypełniona Ankieta jest przekazywana do Szkolnego Zespołu
Rekrutacyjnego.
e. Następnie oboje Rodzice kandydata zapraszani są na spotkanie
informacyjne grupowe bądź indywidualne wg harmonogramu na dany rok
szkolny.
f. Kolejno Kandydat zapraszany jest na spotkanie grupowe bądź
indywidualne z wychowawcą lub wychowawcami wg harmonogramu na
dany rok szkolny.
g. Kandydat zapraszany jest też do próbnego uczestniczenia w zajęciach
odpowiedniej grupy przez okres od 3 – 5 dni. Po tym czasie Wychowawca
grupy przekazuje ustnie Rodzicom kandydata swoje obserwacje.
h. Zespół Rekrutacyjny spotyka się w celu omówienia zebranych obserwacji
i podjęcia decyzji o możliwości przejęcia kandydata w poczet uczniów
Szkoły wg harmonogramu na dany rok szkolny.
i. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor
kierując się dobrem obecnych i przyszłych uczniów, by mieli odpowiednią
gotowość do pełnego uczestnictwa w oferowanym przez Szkołę programie
prowadzonym wg metody dr M. Montessori, a ich rodzice rozumieli ideę
funkcjonowania Szkoły i preferowanego w niej modelu kształcenia
montessoriańskiego, dwujęzycznego oraz wychowania opartego na
autorskim programie „Dyscyplina ukierunkowana na rozwój”.
j. Rodzice kandydata są informowani o decyzji Szkoły ustnie lub pisemnie,
drogą mailową.
k. Jeśli decyzja jest pozytywna, Rodzice kandydata drogą mailową otrzymują
wzór umowy oraz Przewodnik Rodzica ( Regulamin Szkoły) do zapoznana się
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i podjęcia ostatecznej decyzji w terminie 7 dni od otrzymania w/w
dokumentów.
l. Proces rekrutacyjny kończy się skutecznym zawarciem umowy
o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Rodzicami kandydata
i Szkołą.
m. Zatajenie przez Rodziców w czasie procesu rekrutacyjnego istotnych
informacji dotyczących specyficznych trudności oraz sytuacji prawnorodzinnej kandydata może skutkować unieważnieniem umowy.
Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.
Jeśli kandydatów, którzy przeszli pomyślnie proces rekrutacyjny jest więcej niż
miejsc, tworzona jest lista rezerwowa.
Do Szkoły w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci przedszkoli MCEM.
O przyjęciu pozostałych kandydatów decyduje kolejność zgłoszenia i pomyślne
ukończenia procesu rekrutacyjnego.
Szkoła rezerwuje sobie prawo do odmowy przyjęcia ucznia, mimo posiadania
wolnych miejsc, bez konieczności podawania przyczyny.

Warszawa, 29.11.2019 r.

