REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 do MOS nr 2
„Kąt”
W związku z aktualną sytuacją pandemii w tym roku rekrutacja do „Kąta”
odbędzie się na następujących zasadach:
⇨ początek rekrutacji: 18.05.2020,
⇨ rozmowy rekrutacyjne będą odbywały się przede wszystkim w formie online
(komunikator do uzgodnienia),
⇨ w sytuacji braku możliwości technicznych lub trudności w przeprowadzeniu
rozmowy online, będziemy proponować spotkania osobiste na terenie MOS nr 2
„Kąt”, ul. Zorzy 17, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa i prosząc
również o ich respektowanie,
⇨ dokumenty rekrutacyjne będziemy przesyłać po rozmowie, z instrukcją, w jaki
sposób je wypełnić i odesłać.
Komisja przyjęć składa się z trzech rozmów:
⇨ z psycholog szkolną,
⇨ z wychowawcą/wychowawczynią klasy, do której uczeń/uczennica stara się o
przyjęcie,
⇨ z dyrektorką „Kąta”.
Jak przystąpić do Komisji przyjęć?
⇨ proszę zadzwonić do sekretariatu MOS nr 2 „Kąt”
tel: (0 22) 613 35 42; 797 871 096 lub napisać e-mail na adres:
psycholog@moskat.pl
⇨ Proszę zostawić w sekretariacie lub zawrzeć w mailu następujące informacje:
⇨ Imię i nazwisko dziecka/opiekuna prawnego
⇨ Numer telefonu
⇨ Adres e-mail
⇨ Klasa, do której uczeń/uczennica stara się o
przyjęcie
⇨ Proszę czekać na kontakt ze strony psycholog szkolnej w celu umówienia się na
spotkanie online i dalsze instrukcje dotyczące spotkań z dyrektorką i
wychowawcą.
O co należy zadbać podczas rozmów rekrutacyjnych online:
⇨ dostęp do komputera/tabletu/telefonu z kamerką,
⇨ czas na rozmowę,
⇨ spokojną przestrzeń, bez osób trzecich.
Niezbędna dokumentacja w sytuacji przyjęcia do Ośrodka:
⇨ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (można je uzyskać w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej opiekującej się szkołą, do której aktualnie
uczęszcza kandydat/ka),
⇨ świadectwo ostatniej klasy (nawet jeśli nie było promocji),
⇨ dokumentacja medyczna,
⇨ zdjęcie kandydata/ki (2 sztuki),
⇨ dodatkowa dokumentacja, uzupełniana w Ośrodku, na miejscu, po przyjęciu.
Decyzje dotyczące przyjęć kandydatów i kandydatek będą dostępne od dnia
1 lipca w sekretariacie szkoły pod nr tel. (0 22) 613 35 42; 797 871 096.

