załącznik nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.),



Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26
poz. 232 ze zm.),



Zarządzenie Nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014r.
w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych
sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć
edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

§1
Zasady ogólne
1. Gimnazjum przeprowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Do gimnazjum
podstawowej.

uczęszczają

uczniowie

po

ukończeniu

sześcioletniej

szkoły

3. Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych
gimnazjum określa, w porozumieniu z dyrektorem, organ prowadzący szkołę.
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§2
Kryteria przyjęć
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie przyjmuje się:


z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
gimnazjum (załącznik nr 1),



na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje
wolnymi miejscami (załącznik nr 2).

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest
większa niż liczba miejsc, jakimi szkoła dysponuje, kandydatów przyjmuje się do
wyczerpania wolnych miejsc na podstawie poniższych kryteriów:


ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,



uzyskanie wysokiego wyniku ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej (max. 40 pkt),



uzyskanie najwyższych ocen z wybranych zajęć edukacyjnych: język polski, język
obcy, matematyka, historia, przyroda, informatyka; punkty przydzielane są wg ocen:
cel – 6 pkt, bdb – 5 pkt., db – 4 pkt, dst – 3 pkt;
za oceny uzyskane w szkole podstawowej uczeń może zdobyć max. 36 pkt;
za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej – 4 pkt,



uzyskanie najwyższych ocen z zachowania,



wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych.

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani
w pierwszej kolejności do gimnazjum.
5. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę następujące
kryteria (mają jednakową wartość):


wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),



niepełnosprawność kandydata,



niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,



niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,



niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,



samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
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objęcie kandydata pieczą zastępczą,



dziecko, którego rodzeństwo uczy się w gimnazjum,



dziecko, którego dziadkowie (opiekunowie) mieszkają w pobliżu szkoły,



w przypadku równorzędnych wyników brane jest pod uwagę kryterium dochodu
na osobę w rodzinie kandydata.

6. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:


ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,



ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,



przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,



sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

7. Gimnazjum nie przyjmuje kandydatów zamieszkałych poza obwodem, którzy
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną
ocenę zachowania.
8. Kandydaci do oddziałów sportowych są przyjmowani na tych samych warunkach
co pozostali, jednak dodatkowo powinni:


posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
i zdolność do uprawiania danego sportu, wydane przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z odrębnymi przepisami,



zaliczyć próby sprawności fizycznej ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjną
lub trenera/instruktora,



posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 3).
§3
Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie kandydata przez rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1).
2. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych - kandydat zamieszkały poza obwodem szkoły
(załącznik nr 2).
3. Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
4. Oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych
przeprowadzonego po szkole podstawowej.

wynikach

sprawdzianu

5. Karta zdrowia.
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6. Dwie fotografie
zamieszkania).

(podpisane z tyłu – imię, nazwisko, data urodzenia, adres

7. Kandydaci do oddziału sportowego dodatkowo:
 zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia i zdolność
do uprawiania danego sportu, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
 pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 3).
§4
Termin rekrutacji
1. Ustala się następujące terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016:


od 2 marca do 31 marca 2015 r. składanie zgłoszeń (podań) lub wniosków
rodziców/opiekunów prawnych (zaświadczenia wydanego przez lekarza sportowego
oraz pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych - oddział sportowy)
w sekretariacie gimnazjum



od 8 kwietnia do 17 kwietnia 2015 r. analiza złożonych wniosków przez szkolną
komisję rekrutacyjną



od 10 kwietnia do 15 kwietnia 2015 r. przeprowadzenie próby sprawności
fizycznej w oddziale sportowym



30 kwietnia 2015 r., o godz. 1500 wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych



od 26 czerwca do 2 lipca 2015 r., dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole
podstawowej wydanego przez OKE do sekretariatu gimnazjum



3 lipca 2015 r., do godz. 1500 – wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych do klas
pierwszych
§5
Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Komisja w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie, w którym podaje przyczynę odmowy
przyjęcia.
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3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/opiekunowie prawni mogą
złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
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