Załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce .

Regulamin przyjmowania uczniów do klas pierwszych
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce
na rok szkolny 2016/2017
1. Podstawy prawne
1.1.Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych
placówek (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
1.2. Zarządzenie Nr 9 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas
pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.
2. Zasady ogólne
2.1. Do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie szkoły
oraz w miarę wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach.
2.2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia
rodziców (prawnych opiekunów), świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szóstej klasie
szkoły podstawowej. Przyjęcie ucznia odbywa się według procedury opisanej w pkt. 3.
2.3. Uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są według zasad określonych w pkt. 4.
3. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
3.1. Rodzice kandydatów są zobowiązani do zgłoszenia dziecka do gimnazjum w sekretariacie szkoły
w terminie wyznaczonym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na wymaganym przez szkołę druku
(Karta zgłoszenia dziecka dostępna na stronie www.gim-zolkiewka.pl)
3.2. W terminie wskazanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty nie później niż miesiąc przed
zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku - jest ogłaszana lista uczniów klas szóstych szkół
podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum publicznego, którzy zostaną przyjęci
z urzędu do klasy pierwszej po spełnieniu warunków formalnych wskazanych w punkcie 3.1 i 3.3.
3.3. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szóstej klasie szkoły
podstawowej, kartę zdrowia i 1 zdjęcie legitymacyjne.

3.4. Kryteria rekrutacyjne
Tabela 3.4.a
W rekrutacji do gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 100, w tym:
L.p. Kryteria
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Liczba
punktów

Sprawdzian szóstoklasisty (liczba przyznawanych punktów jest zgodna
z punktacją ze sprawdzianu). Na podstawie zaświadczenia OKE

0 – 40

Punktacja za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda,
język obcy (wg tabeli 3.4.b) oraz zachowania (wg tabeli 3.4.c)
Tytuł finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

0 - 45

8

Zawody wiedzy - tytuł laureata, finalisty lub uzyskanie wyróżnienia
w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych lub tematycznych co najmniej na
poziomie powiatowym wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Szczególne osiągnięcia sportowe - tytuł laureata, finalisty lub uzyskanie
wyróżnienia co najmniej na szczeblu powiatowym wpisane na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej
Szczególne osiągnięcia artystyczne - tytuł laureata, finalisty lub uzyskanie
wyróżnienia na poziomie powiatowym wpisane na świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
Inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej, w tym wolontariat, praca na rzecz społeczności szkolnej i in.

2

2

2

1
Max. 100 pkt.

Tabela 3. 4.b
Sposób przeliczania na punkty ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język polski, matematyki,
historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego):

Przedmioty
język polski
matematyka
historia i
społeczeństwo,
przyroda
język obcy
obowiązkowy

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny i
niższy
9 pkt.
7 pkt.
5 pkt.
0 pkt.
12pkt.
10 pkt.
8 pkt.
0 pkt.
6 pkt.
5 pkt.
4 pkt.
0 pkt.
6 pkt.
6 pkt.

5 pkt.
5 pkt.

4 pkt.
4 pkt.

0 pkt.
0 pkt.

Tabela 3.4.c
Sposób przeliczania na punkty ocen zachowania
Ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne i niższe
6 pkt.
5 pkt.
3 pkt.
0 pkt.

3.5. W terminie wskazanym w aktualnym Zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty zostanie
ogłoszona lista przyjętych.
3.6. Niespełnienie obowiązków wymienionych w pkt. 3.1 i 3.3 traktowane jest jako rezygnacja
z miejsca w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce.
4. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.
4.1. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) uczniów do szkoły mogą być przyjęci absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza
obwodem gimnazjum:
a. w pierwszej kolejności laureaci konkursów tzw. kuratoryjnych o zasięgu co najmniej
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
b. w dalszej kolejności kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów za wyniki w nauce
i osiągnięcia pozaszkolne wg kryteriów zawartych w tabeli 3.4.a.
4.2. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez więcej niż jednego kandydata na ostatnie
miejsce w grupie rekrutacyjnej, na listę zakwalifikowanych do klas pierwszych zostanie wpisany ten
z kandydatów, który ma wyższa ocenę z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
a w przypadku jednakowej oceny z matematyki – ten kandydat, który ma większą liczbę punktów
ze sprawdzianu szóstoklasisty.
4.3. Rodzice kandydatów spoza obwodu są zobowiązani do zgłoszenia dziecka do gimnazjum
w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie na wymaganym druku (Karta zgłoszenia dziecka
dostępna na stronie www.gim-zolkiewka.pl odnośnik Rekrutacja)
4.4 Kandydaci spoza obwodu szkoły są zobowiązani dostarczyć w terminie wyznaczonym przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał
zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w szóstej klasie.
4.5 Kandydaci spoza obwodu umieszczeni na liście zakwalifikowanych są zobowiązani dostarczyć
kartę zdrowia i 1 zdjęcie legitymacyjne do pierwszego piątku po ogłoszeniu listy.
4.6. Niespełnienie obowiązków wymienionych w pkt 4.2 i 4.3 traktowane jest jako rezygnacja
z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce.
4.7. W terminie wyznaczonym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zostanie ogłoszona lista
przyjętych do klas pierwszych gimnazjum na kolejny rok szkolny.
4.8. Kandydaci spoza obwodu szkoły niezakwalifikowani do klas pierwszych mają obowiązek
odebrać złożone dokumenty do pierwszego piątku po ogłoszeniu list przyjętych. Zainteresowani
przyjęciem, a niezakwalifikowani do klas pierwszych kandydaci spoza obwodu, będą kwalifikowani
do nich w miarę wolnych miejsc wg kolejności na rankingowej liście rezerwowej ustalonej na
podstawie prośby o ponowne rozpatrzenie kandydatury złożonej do dyrektora gimnazjum. Kandydaci,
którzy nie złożyli prośby o ponowne rozpatrzenie kandydatury, nie będą uwzględniani w ewentualnej
rekrutacji uzupełniającej.

5. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do gimnazjum (zgodnie z Zarządzeniem nr 9
Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.)
Lp.
Czynności
1. Składanie wniosku o przyjęcie do gimnazjum
(Karta zgłoszenia dziecka)
2. Składanie przez kandydatów wymaganych
dokumentów do gimnazjum.
3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do
gimnazjum

Terminy
do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00
24 czerwca 2016 r. – 28 czerwca 2016 r.
do godz. 15:00
do 21 lipca 2016 r., godz. 10:00

6. Tryb postępowania rekrutacyjnego
6.1. Dyrektor gimnazjum podaje informację o warunkach rekrutacji do wiadomości publicznej.
6.2. Rekrutację do gimnazjum prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
gimnazjum spośród nauczycieli szkoły.
6.3. Szkolna komisja rekrutacyjna :
 przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne
 ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
 sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego
6.4. Dyrektor ogłasza listę uczniów przyjętych do gimnazjum.
6.5. Kandydat może odwołać się w terminie 7 dni od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej w sprawie
przyznanych punktów do dyrektora szkoły.
7. Postanowienia końcowe.
We wszystkich sprawach wątpliwych decyzję podejmuje dyrektor gimnazjum.

Żółkiewka, 21. 04. 2016 r.

