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REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 – ważne terminy i informacje 

 

W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy nową lokalizację dla szkoły MOST w Sękocinie Starym 
(na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa). 

Otwieramy 2 klasy na poziomie zerówki oraz 2 klasy różnowiekowe 1-3, a także grupę w 

edukacji domowej, z opcją zajęć stacjonarnych. 

W Książenicach nie prowadzimy rekrutacji na przyszły rok szkolny. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do Sękocina (15min jazdy samochodem od obecnej lokalizacji). 

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapraszamy na spotkania informacyjne i dni otwarte. Poniżej 
zestawienie terminów i planowanych wydarzeń: 

o 23.12. – oficjalnie otwieramy rekrutację – formularz kandydata 2022 dostępny na 

stronie https://most.edu.pl/rekrutacja/  

o 18.01 godz. 18.00 – spotkanie informacyjne dla Rodziców (online) – zapisy 

poprzez formularz zainteresowania 

o 4.01-4.03. – spotkania z Rodzicami (terminy ustalane indywidualnie) 

o 9.03, 10.03 – warsztaty grupowe dla dzieci (odbędą się, jeśli reżim sanitarny na 

to pozwoli. Jeśli nie będziemy mogli się spotkać – podejmiemy decyzję bez tego 

etapu). 15.30-17.30 

o Max do 22.03 – decyzja o przyjęciu do szkoły (lub wcześniej) 
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Jak przebiega proces rekrutacji? 

wypełnienie KWESTIONARIUSZA 

 
Jako pierwszy krok w procesie rekrutacji, prosimy o wypełnienie kwestionariusza 

kandydata ONLINE. Link kwestionariusza znajduje się w sekcji Ważne dokumenty na 

stronie https://most.edu.pl/rekrutacja/ 
Do kolejnego kroku zaprosimy wybranych Rodziców, więc prosimy o autentyczne i 

pełne odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń 

przyjmowanie kwestionariuszy może zostać wstrzymane. 

 

Termin: max do 25/02 
 

SPOTKANIE z RODZICAMI 

 
Po potwierdzeniu zaproszenia na spotkanie, prosimy o wniesienie opłaty 

rekrutacyjnej 200PLN na konto podane w treści maila. Ustalimy wtedy termin 
spotkania, podczas którego chcielibyśmy lepiej poznać i zrozumieć Wasze 

oczekiwania i potrzeby edukacyjne, a także omówić zasady współpracy i 

funkcjonowania szkoły. Będzie to również okazja do uzyskania odpowiedzi na pytania 

dotyczące edukacji w MOST. W spotkaniu ze strony szkoły będą uczestniczyć dyrektor 

oraz psycholog szkolny. Spotkanie potrwa 60min. 

 
Termin: do ustalenia indywidualnie, możliwa wersja spotkania online 

 

SPOTKANIE warsztatowe dla DZIECI 
 

Zapraszamy dzieci na grupowe spotkanie integracyjne, którego celem jest ocena 

dojrzałości i gotowości szkolnej kandydatów, obserwacja poziomu kompetencji 

społecznych i emocjonalnych oraz sposobu funkcjonowania dziecka w grupie. Podczas 

spotkania dzieci poznają się i wezmą udział w zabawach i warsztatach, prowadzonych 

przez naszych nauczycieli i edukatorów. Zajęcia będą się odbywały bez udziału 

rodziców.  

 

Termin: warsztaty wstępnie planujemy w terminach: 9.03 i 10.03, ale decyzja o ich 

organizacji zależy od aktualnej sytuacji epidemiologicznej 

 

wspólna DECYZJA  

 
Aby przyjąć Wasze dziecko do szkoły, potrzebne są wspólne decyzje – Wasza jako 

rodziców, Waszego dziecka, oraz nasza – jako szkoły. 

 

Termin: jako szkoła podejmiemy decyzję max do 22.03 (lub wcześniej) 

 

dopełnienie FORMALNOŚCI 

 
Ostatnim krokiem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o świadczenie usług 

edukacyjnych, dokonanie wpłaty wpisowego oraz dostarczenie do szkoły niezbędnych 

dokumentów. 

 
Termin: w ciągu tygodnia od podjęcia decyzji przez Szkołę 
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Opłaty 
 

 
OPŁATA REKRUTACYJNA  
 

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 złotych należy wpłacić na konto bankowe Fundacji po 
wysłaniu uzupełnionego kwestionariusza.  Nr konta 44 1750 0012 0000 0000 4119 6084, 
tytułem: opłata rekrutacyjna [imię i nazwisko dziecka] 
Opłata rekrutacyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych  
z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi. 
  

 

 
WPISOWE  
 

Wpisowe w wysokości 2000 złotych należy wpłacić wraz z podpisaniem Umowy na podane w 
umowie konto bankowe. W przypadku drugiego dziecka naliczana jest zniżka  
w wysokości 40% a trzeciego 60% kwoty wpisowego.   

 

 
CZESNE  
 

Czesne dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/23 wynosi 1600 złotych, 
płatne co miesiąc, również w okresie wakacyjnym, do 5 dnia danego miesiąca.  
 
Czesne pokrywa następujące koszty związane z uczęszczaniem do Szkoły:  
- opieka nad dzieckiem w godzinach otwarcia szkoły 7.30-17.00 
- udział w zajęciach obowiązkowych oraz świetlicowych 
- 5 1-dniowych wycieczek edukacyjnych w ciągu roku 
- indywidualną opiekę tutora szkolnego 
- angielski w rozszerzonym wymiarze godzin (także z native speakerem) 
- owocowe i warzywne przekąski 
 
Dodatkowo: 
- zniżka na półkolonie zimowe i letnie prowadzone przez MOST – 30% 
- zniżka na rodzinne wyjazdy organizowane przez MOST -10% 
- w przypadku drugiego dziecka naliczana jest zniżka w wysokości 10%, trzeciego 20%,  
a czwartego w wysokości 50% kwoty czesnego. 
- W przypadku płatności czesnego za cały rok z góry, naliczana jest zniżka w wysokości 
1000PLN. Płatność powinna zostać dokonana do 5 września. 
 

INNE KOSZTY  
Czesne nie obejmuje następujących wydatków związanych z nauką i pobytem w Szkole:  
- kosztów wyżywienia (zdrowy catering, możliwe diety, odliczane nieobecności)  
- kosztów biletów i transportu na zajęcia organizowane poza terenem Szkoły  
- kosztów opcjonalnych zajęć dodatkowych lub dodatkowych konsultacji (za zgodą lub na 
prośbę Opiekunów np. logopeda, terapia ręki itp) 
- kosztów niektórych wycieczek, organizowanych przez szkołę oraz innych dodatkowych 
wydarzeń, które mogą być proponowane w ramach współpracy z MOST jako nieobowiązkowe. 
- kosztów ubezpieczenia 
 
Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w Regulaminie Opłat, dostępnym na www. 
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