Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
1.

Przyjmowanie uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
1)
2)

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w
obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej gimnazjum należy
przedłożyć do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Kryteria przyjmowania do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza
obwodem gimnazjum określa organ prowadzący szkołę.
3.

Przyjmowanie uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.
1)

2)
3)

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat
konkursu
przedmiotowego
o
zasięgu
wojewódzkim
lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, jest
przyjmowany w pierwszej kolejności.

4. Przy przeprowadzaniu postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
następujące kryteria:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego gimnazjum – za spełnienie tego
kryterium przyznaje się 2 punkty;
lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy
rodziców/opiekunów dziecka – za spełnienie tego kryterium przyznaje się
2 punkty;
w obwodzie gimnazjum zamieszkują osoby upoważnione przez rodziców
do sprawowania opieki nad dzieckiem – za spełnienie tego kryterium
przyznaje się 2 punkty;
droga kandydata do gimnazjum jest krótsza lub dojazd do niego jest
dogodniejszy niż do gimnazjum, w którego obwodzie kandydat mieszka –
za spełnienie tego kryterium przyznaje się 1 punkt;
średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) średnia ocen 4,75 i więcej
– 5 punktów,
b) średnia ocen 4,0 – 4,74
– 4 punkty,
c)
średnia ocen 3,0 – 3,9
– 3 punkty,
d) średnia ocen 2,0 – 2,9
– 2 punkty;
ocena z zachowania uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) zachowanie wzorowe
– 4 punkty,
b) zachowanie bardzo dobre
– 3 punkty,
c)
zachowanie dobre
– 2 punkty,
d) zachowanie poprawne
– 1 punkt;
wyniki sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej:
a) 100 – 90 %
– 4 punkty,
b)
89 – 75 %
– 3 punkty,

8)

c)
74 – 60 %
– 2 punkty,
d)
59 – 30 %
– 1 punkt;
szczególne osiągnięcia, odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, z wyłączeniem osiągnięć o których mowa w art. 20d ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, – za spełnienie tego
kryterium przyznaje się 3 punkty.

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub kilku kandydatów tej samej liczby
punktów pod uwagę bierze się osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
6.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

7.

Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów.

8.

Do wniosku dołącza się:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9.

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
o systemie oświaty;
opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność;
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu;
pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego.

Przyjmowanie uczniów do oddziałów sportowych.
Do klasy pierwszej oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem
lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza,
b) zaliczyli próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję
rekrutacyjną,
c)
przedstawili pisemną zgodę rodziców;
2) Przy przyjmowaniu kandydatów uwzględnia się opinię trenera lub instruktora
prowadzącego zajęcia sportowe i treść orzeczenia lekarskiego.
1)

