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.)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego



Zarządzenie Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych
na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie
łódzkim



Uchwała Nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych,
klas pierwszych gimnazjum i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
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§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.

§2
Komisja rekrutacyjna
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną,
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Przewodniczący komisji umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami
o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami.
4. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
5. Komisja Rekrutacyjna:
1) Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi
w regulaminie.
2) Ogłasza
listę
kandydatów
zakwalifikowanych
i
niezakwalifikowanych
do przyjęcia.
3) Ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych z podziałem na oddziały.
4) Sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
5) Sporządza uzasadnienie, w którym podaje przyczynę odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły.
§3
Zasady naboru
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje
wolnymi miejscami.

2

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem, ubiegających się
o przyjęcie do szkoły, jest większa niż liczba wolnych miejsc, jakimi gimnazjum
dysponuje, kandydatów przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów (Uchwała Nr
XXI/149/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 lutego 2016 r.):

L. p.

Kryteria

Punktacja

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza
lub uczęszczało do tego samego gimnazjum.

6

2.

3.

4.

5.

Miejsce pracy przynajmniej jednego
z rodziców/ opiekunów prawnych kandydata
znajduje się na terenie Gminy Miasta
Głowno.
Wyniki nauczania – średnia arytmetyczna
ocen
za I półrocze w klasie VI:
- średnia ocen 5,0 i powyżej – 4 pkt.
- średnia ocen 4,0 – 4,99 – 3 pkt.
- średnia ocen 3,0 – 3,99 – 2 pkt.
- średnia ocen poniżej 3,0 – 1 pkt.
Wysokie miejsca w konkursach wiedzy,
artystycznych i zawodach sportowych w
klasach IV-VI szkoły podstawowej:
- ogólnopolskich – 3 pkt.
- wojewódzkich – 2 pkt.
- powiatowych – 1 pkt.
W przypadku osiągnięć na różnych
szczeblach uwzględnia się osiągnięcie
najwyższe.
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1-4

1-3

Rodzic samotnie wychowujący kandydata
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Dokumenty
potwierdzające
spełnianie kryterium
Informacje potwierdza
dyrektor gimnazjum
na podstawie
dokumentacji będącej
w posiadaniu placówki.
Pisemne oświadczenie
rodzica/prawnego
opiekuna.
Zaświadczenie ze szkoły
podstawowej.

Kserokopie dyplomów
lub
zaświadczeń
potwierdzone
za
zgodność z oryginałem
przez rodzica/opiekuna
prawnego kandydata.

Pisemne oświadczenie
rodzica/prawnego
opiekuna kandydata.

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi – 20 pkt.
§4
Wymagane dokumenty
1. Zgłoszenie/wniosek rodziców/opiekunów prawnych na druku wydanym przez gimnazjum
lub pobranym ze strony internetowej szkoły.
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
3. Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie VI z OKE.
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4. Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
5. Zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach
sportowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
6. Karta zdrowia.
7. Jedna fotografia (podpisane z tyłu – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
8. Kandydaci do oddziału sportowego dodatkowo:
1) 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,
2) pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

§5
Terminarz rekrutacji
1. Ustala się następujące terminy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 (Zarządzenie nr4/2016
Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016r.):

Składanie wniosków

od 01 czerwca 2016 do 22 czerwca 2016, godz. 12.00

Uzupełnianie wniosków - składanie
dokumentów (kopia świadectwa
i zaświadczenie ze sprawdzianu)

od 24 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016, godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

06 lipca 2016, do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia
do gimnazjum- dostarczenie oryginału
świadectwa i zaświadczenia

od 06 lipca 2016, od godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

11 lipca 2016, do godz. 12.00

do 08 lipca 2016, od godz. 12.00
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§6
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 sporządza uzasadnienie, w którym podaje przyczynę odmowy przyjęcia.
3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Decyzja jest
ostateczna.
§7
Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego
w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie
1. Zasady postępowania:
1) Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Głownie prowadzić będzie oddziały sportowe
o specjalności:
a) piłka nożna chłopców,
b) piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
c) piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.
2) O przyjęcie do klasy I oddziału sportowego może ubiegać się uczeń ostatniej klasy
publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej.
3) Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele szkoły.
2. Zasady naboru do oddziału sportowego.
1) Warunki przyjęcia do oddziału sportowego
a) bardzo dobry stan zdrowia kandydata, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, wydanym przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.
b) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
2) O przyjęciu kandydata do oddziału sportowego decyduje suma punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej składniki to liczba punktów uzyskanych prób
sprawności i umiejętności
 maksymalna ilość punktów za test sprawności – 40 pkt.
 maksymalna ilość punktów za test z umiejętności – 40 pkt.
 suma punktów za testy sprawności i umiejętności – 80 pkt.
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a) liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną wg zasad określonych
w Rozporządzeniu MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (tabela poniżej)
– maksymalnie 60 pkt.
Kryteria - świadectwo
Aktywność na rzecz innych ludzi
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem.
Szczególne osiągnięcia
max
Kryteria - sprawdzian

Wyniki ze sprawdzianu z cz. 1

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
2 pkt.
5 pkt.
13 pkt.
20 pkt.
Wyniki sprawdzianu Punkty w
w%
postępowaniu
rekrutacyjnym
100 %
x 0,2 = 20 pkt.

Wyniki ze sprawdzianu z cz.2

100 %

max
Razem

x 0,2 = 20 pkt.

40 pkt.
60 pkt.

Punktacja za osiągnięcia sportowe:
Wysokie miejsce w zawodach powiatowych – 1 pkt.
Wysokie miejsce w zawodach wojewódzkich – 2 pkt.
Wysokie miejsce w zawodach ogólnopolskich – 3 pkt.
Wysokie miejsce w zawodach międzynarodowych – 4 pkt.
Maksymalna ilość punktów – 13 pkt.
Łączna maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać w postępowaniu
rekrutacyjnym to 140 pkt. (80 pkt. – próby sprawności i umiejętności, 60 pkt. –
świadectwo).

3. Etapy rekrutacji
1) Komisja Rekrutacyjna przygotowuje, przeprowadza próby sprawności fizycznej
i umiejętności oraz przyznaje punkty wg ustalonych kryteriów.
2) Próby sprawności i umiejętności odbywać się będą w dniach 17 i 18 maja 2016r.
zgodnie z listą podaną przez Komisję Rekrutacyjną.
3) Komisja Rekrutacyjna sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu
rekrutacji.
4) W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów,
pierwszeństwo mają kandydaci z większą ilością punktów uzyskanych podczas prób
sprawności i umiejętności.
4. Zakres testu sprawności fizycznej i umiejętności.
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Na test sprawności fizycznej i umiejętności składają się:
1) skok dosiężny
2) bieg sprinterski na dystansie 30 m
3) rzut piłką lekarską
4) bieg po "kopercie"
DZIEWCZĘTA
Rzut piłką lekarską
10 pkt – 6m i więcej
8 pkt – 5,50m – 5,99m
6 pkt – 5m – 5,49m
4 pkt – 4,50m – 4,99m
0 pkt – 4,49 i mniej
Skok dosiężny
10 pkt – 35 cm i więcej
8 pkt – 34 cm – 30 cm
6 pkt – 29 cm – 25 cm
4 pkt – 24 cm – 20 cm
0 pkt – 21 cm i mniej
Bieg po,, kopercie’’
10 pkt –19s i mniej
8 pkt – 19,01s – 20s
6 pkt – 20,01s – 21s
4 pkt – 21,01s – 21,5s
0 pkt – 21,51s i więcej
Bieg na 30m
10 pkt – 6,10s i mniej
8 pkt – 6,11s – 6,40s
6 pkt – 6,41s – 6,60s
4 pkt – 6,61s – 6,75s
0 pkt – 6,76s i więcej

CHŁOPCY
Rzut piłką lekarską
10 pkt – 7m i więcej
8 pkt – 6,50m – 6,99m
6 pkt – 6m – 6,49m
4 pkt – 5,50m – 5,99m
0 pkt – 5,49m i mniej
Skok dosiężny
10 pkt – 40 cm i więcej
8 pkt – 39 cm – 35 cm
6 pkt – 34 cm – 30 cm
4 pkt – 29 cm – 25 cm
0 pkt – 24 i mniej
Bieg po,,kopercie’’
10 pkt – 18s i mniej
8 pkt – 18,01s – 19s
6 pkt – 19,01s – 20s
4 pkt – 20,01s – 20,5s
0 pkt – 20,51s i więcej
Bieg na 30m
10 pkt – 5,45s i mniej
8 pkt – 5,46s – 5,90s
6 pkt – 5,91s – 6,35s
4 pkt – 6,36s – 6,55s
0 pkt – 6,56s i więcej

TEST UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU SIATKÓWKI, KOSZYKÓWKI
I PIŁKI NOŻNEJ
ODDZIAŁ - SIATKÓWKA
Test sprawności siatkarskiej :
1.odbicia piłki sposobem górnym oburącz nad sobą

(0-10 pkt.)

2.odbicia piłki sposobem dolnym oburącz nad sobą (0-10pkt.)
3. naprzemienne odbicia piłki sposobem górnym i dolnym oburącz nad sobą (0-10pkt.)
4.zagrywka dolna lub tenisowa (0-10 pkt.)
Maksymalna ilość punktów – 40 pkt.
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ODDZIAŁ - PIŁKA NOŻNA
Test sprawności piłkarskiej:
1.żonglerka piłki obunóż (0 -10 pkt.)
2.prowadzenie piłki po slalomie i strzał na bramkę (0- 10 pkt.)
3.przyjęcie i podanie piłki wewnętrzną częścią stopy (0-10pkt.)
4.obserwacja kandydata podczas małej gry

(0-10 pkt.)

Maksymalna ilość punktów – 40 pkt.
ODDZIAŁ - KOSZYKÓWKA
Test sprawności koszykarskiej:
1.chwyt i podania

(0-10 pkt.)

2.kozłowanie piłki PR i LR

(0-10 pkt.)

3.rzut po dwutakcie

(0-10 pkt.)

4.rzuty wolne

(0-10 pkt.)

Maksymalna ilość punktów – 40 pkt.

5. Terminarz rekrutacji do oddziału sportowego.

Składanie wniosków

od 04 maja 2016 r. do 13 maja 2016 r., godz. 12.00

Ogłoszenie listy uczniów odbywających
próby sprawności fizycznej w danym dniu:
17 lub 18 maja 2016r.
Próby sprawności fizycznej

16 maja 2016, godz. 12.00

17, 18 maja 2016 r. godz. 15.00-18.00
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów, zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Uzupełnianie wniosków- składanie
dokumentów (kopia świadectwa
i zaświadczenie ze sprawdzianu)
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia
do gimnazjum- dostarczenie oryginału
świadectwa i zaświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

20 maja 2016 r. godz. 14.00
od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.,
godz. 12.00
06 lipca 2016r. , do godz. 12.00

od 06 lipca 2016r. , od godz. 12.00
do 08 lipca 2016r. , od godz. 12.00
11 lipca 2016r. , do godz. 12.00
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