Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp.
na rok szkolny 2016/2017
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą, w szczególności w rozdziale 2a;
-Uustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą zmieniającą;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. 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 (Dz. U. poz.
1942) - zwanym dalej rozporządzeniem;
- Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Nr 110.1.4.2016 z dnia 28 stycznia 2016
r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny
2016/2017 – zwanym dalej Zarządzeniem WKO.

Terminarz rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp.:
- składanie wniosków - od 23 maja do 10 czerwca 2016 r.
- składanie wniosków do klasy sportowej - od 4 maja do 18 maja 2016 r.
- przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – od 20 maja do 25 maja 2016 r.
- składanie świadectw i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu CKE - do 28 czerwca
2016 r.
- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły - do 18 lipca 2016 r.
- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – do 22 lipca 2016 r.

1.Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, przyjmuje się z urzędu kaŜdego ucznia
zamieszkałego w obwodzie danej szkoły, na podstawie złoŜonego wniosku.
2. Uczeń zamieszkały poza obwodem danej szkoły, moŜe zostać przyjęty do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeŜeli Gimnazjum będzie dysponowało
wolnymi miejscami, a ocena ze sprawowania ucznia będzie co najmniej dobra.
3. Uczeń przyjęty do klasy pierwszej Gimnazjum ma zapewnioną kontynuację nauki
języka obcego nowoŜytnego ze szkoły podstawowej w wymiarze określonym
ramowym planem nauczania tego przedmiotu.
4. Uczeń przyjęty do klasy pierwszej realizuje program nauczania zawarty w Szkolnym
Zestawie Programów Nauczania zapewniający realizację podstawy programowej
kształcenia ogólnego.

5. Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, uczeń moŜe być przyjęty do
oddziału klasy pierwszej, w którym:
a/ prowadzone jest nauczanie wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z
wymiarem określonym ramowym planem nauczania dla gimnazjum,
b/ prowadzone jest nauczanie wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z
wymiarem określonym ramowym planem nauczania dla gimnazjum, a uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych wspomaga dodatkowy nauczyciel,
c/ prowadzone jest nauczanie wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z
wymiarem określonym ramowym planem nauczania dla gimnazjum oraz
rozszerzonym zakresem treści nauczania i zwiększonym tygodniowym wymiarem
godzin wychowania fizycznego, na podstawie przeprowadzonej próby sprawności fizycznej.
6. Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na
niepełnosprawność, dołączają do wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły kopię tego orzeczenia.
Dokumenty te stanowią podstawę do utworzenia oddziału, o którym mowa w pkt. 5. b.
7. Termin naboru do oddziałów, o których mowa w pkt. 5. c regulują odrębne przepisy.
8. Rodzice/opiekunowie prawni wskazują od 1 do 3 wybranych gimnazjów w preferowanej
przez siebie kolejności. Gimnazjum na pozycji pierwszej, nazywane jest szkołą pierwszego
wyboru.
9. Do wniosku naleŜy dołączyć, we wskazanych terminach, wymagane dokumenty:
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (szkoła pierwszego wyboru),
potwierdzoną kopię świadectwa (szkoła drugiego i trzeciego wyboru)
• oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego (szkoła pierwszego
wyboru), potwierdzoną kopię zaświadczenia (szkoła drugiego i trzeciego wyboru),
• 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, PESEL, data
urodzenia, adres zamieszkania, – drukowane litery),
• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jeśli kandydat uzyskał taki tytuł.
10. Wnioski o przyjęcie do szkoły złoŜone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo,
o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
12. Rodzice /opiekunowie prawni dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
• w terminie 7 dni, od dnia podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i
nieprzyjętych, wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia dziecka do szkoły,
• w terminie 5 dni, Komisja Rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia
dziecka do szkoły,
• w terminie 7 dni, od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora szkoły

odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
• W terminie 7 dni, od wniesienia odwołania dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
13. Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją uczniów do Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp.
znajdują się w sekretariacie szkoły.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów

60 pkt - ogólna
maksymalna liczba punktów
moŜliwych do uzyskania na
I etapie postępowania
rekrutacyjnego.

Kryteria główne

I.

Wynik sprawdzianu w klasie szóstej
szkoły podstawowej

40 pkt - maksymalna liczba Zaświadczenie
punktów moŜliwa do
o szczegółowych wynikach
uzyskania
sprawdzianu w klasie
szóstej
(w przypadku przeliczania
na punkty wyników
sprawdzianu przyjmuje się,
Ŝe wynik przedstawiony w
procentach z części
pierwszej i wynik
przedstawiony w procentach
z części drugiej
sprawdzianu mnoŜy się
przez 0,2).

II.

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróŜnieniem

5 pkt

III.

Szczególne osiągnięcia wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, tj.:

13 pkt - maksymalna liczba Świadectwo ukończenia
punktów moŜliwych do
szkoły podstawowej
uzyskania za wszystkie
osiągnięcia.

1.

Uzyskanie w zawodach
wiedzy będących
konkursem o zasięgu

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej

ponadwojewódzkim
organizowanym przez
kuratorów oświaty na
podstawie zawartych
porozumień:
tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego 7 pkt
lub interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 pkt

2.

Uzyskanie w zawodach
wiedzy będących
konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu
ogólnopolskim,
przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na
podstawie art. 32a ust. 4 i
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o
systemie oświaty:
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu 10 pkt
lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych

4 pkt

ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
3.

Uzyskanie w zawodach
wiedzy będących
konkursem o zasięgu

3 pkt

wojewódzkim
organizowanym przez
kuratora oświaty:
tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego

7 pkt

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego 5 pkt
lub interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego

3 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 pkt

4.

Uzyskanie w zawodach
wiedzy będących
konkursem albo turniejem,
o zasięgu
ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na
podstawie art. 32a ust. 4 i
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o
systemie oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty
10 pkt
konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
dwóch lub więcej tytułów laureata
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów

5 pkt

artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej

7 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

2 pkt

5.

IV.

1

Uzyskanie wysokiego
miejsca1 w zawodach
wiedzy innych niŜ
wymienione w pkt 1-4,
artystycznych lub
sportowych
organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu

2 pkt

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie
w tych zawodach.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

I.

Rodzice kandydata zamieszkują i są
zameldowani na terenie Gminy Środa
Wielkopolska

3 pkt

Oświadczenie rodziców

II.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do
danej szkoły

4 pkt

Oświadczenie rodziców

III.

Miejsce pracy jednego z rodziców
kandydata znajduje się w obwodzie
gimnazjum nr 1 w Środzie
Wielkopolskiej

2 pkt

Oświadczenie rodziców

IV.

Oboje rodziców kandydata rozliczyło
podatek dochodowy od osób fizycznych
za miniony rok w Gminie Środa
Wielkopolska; dotyczy równieŜ rodzica
samotnie wychowującego dziecko

2 pkt

Oświadczenie rodziców

I.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu
w klasie szóstej szkoły podstawowej, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowoŜytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej w następujący sposób:
za uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1) z języka polskiego i matematyki oceny wyraŜonej w stopniu:
a) celującym- przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z punktów z j. polskiego i matematyki
dzieli się przez 2;
za uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
2) z języka obcego nowoŜytnego oceny wyraŜonej w stopniu:
a) celującym- przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 12 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
II.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części
sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej, przelicza się na punkty oceny
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych
uwzględnionych w tej części sprawdzianu, z której uczeń został zwolniony.
Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na świadectwie odbywa się analogicznie jak
w pkt. I.

