Rekrutacja do klasy pierwszej gimnazjum
1. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły
są przyjmowani do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
tylko wówczas, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, a liczba kandydatów jest
większa niż liczba wolnych miejsc.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzane na wniosek o przyjęcie do szkoły składany
przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata.
3. Wniosek o przyjęcie do szkoły wszczyna postępowanie rekrutacyjne tylko wtedy, gdy
spełnione są łącznie następujące warunki:
a) wniosek dotyczy kandydata do klasy pierwszej;
b) liczba złożonych wniosków jest większa niż liczba wolnych miejsc.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w pkt 1 brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Każdemu kryterium, o którym mowa w pkt 4, można przyporządkować zero, jeden, dwa
lub trzy punkty.
6. W przypadku, gdy po rozpatrzeniu kryteriów, o których mowa w pkt 4 kandydaci
otrzymali jednakową liczbę punktów, bierze się pod uwagę wyniki:
a) klasyfikacji końcowej w klasie szóstej;
b) sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej.
7. Wyniki, o których mowa w pkt 6 uwzględnia się łącznie i przelicza na punkty
następująco:
a) średnią arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez kandydata ze
wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej należy pomnożyć przez 10;
b) liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium, o którym mowa w pkt 6 lit. b jest
równa punktowemu wynikowi sprawdzianu.
8. Punkty, o których mowa w pkt 5 i 7 sumuje się.
9. W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się do szkoły tych kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę punktów.
10. Kandydaci:
a) legitymujący się osiągnięciami wymienionymi na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, a w szczególności:
 ukończeniem jej z wyróżnieniem;
 osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi, co najmniej na szczeblu
powiatowym;
 aktywnością na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w
formie wolontariatu.
b) o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach;
c) z problemami zdrowotnymi
przyjmowani są do gimnazjum w pierwszej kolejności.
11. W postępowaniu rekrutacyjnym do wniosku, o którym mowa w pkt 2 dołącza się:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych;
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c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
e) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
f) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej;
g) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
12. Dokumenty, o których mowa w pkt 11 lit. a – g są składane w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z
dokumentu, z zastrzeżeniem pkt 13 i 14.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt 11 lit. e – f, mogą być składane w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat
ukończył.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt 11 lit. b – d i lit. g mogą być składane także w postaci
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna)
kandydata.
15. Listy uczniów poszczególnych oddziałów klasy pierwszej ogłasza się w terminie
ustalonym przez dyrektora szkoły.
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