
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW  

W KRASZEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. 

zmianami) 

2. Zarządzenie Nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.12.2014  

w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2015/16 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach przyjmowani są 

z urzędu uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły oraz w miarę wolnych miejsc uczniowie 

zamieszkali w innych obwodach. 

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy pierwszej podejmuje powołana przez dyrektora 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów. 

3. Nabór kandydatów do wszystkich klas pierwszych odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie 

gimnazjum wypełnionego przez rodziców druku zgłoszenia ucznia (zał. nr1) w terminie  

od 27 kwietnia (poniedziałek) do 15 maja 2015 r (piątek). 

4. Kandydat spoza obwodu szkoły dodatkowo dołącza wniosek - podanie rodziców / prawnych 

opiekunów / z prośbą o przyjęcie do naszego Gimnazjum.(zał. nr2) 

5. O przyjęciu uczniów z obwodu do wybranej klasy decyduje w pierwszej kolejności organizacja 

dowozów oraz podział na grupy. 

 

II. Procedura przyjmowania do szkoły uczniów zamieszkałych w obwodzie 

Gimnazjum. 

 

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na wniosek rodziców / 

prawnych opiekunów. 

2. Rodzice kandydatów obowiązani są zgłosić swoje dziecko poprzez dostarczenie do szkoły 

wypełnionego druku zgłoszenia w terminie wyznaczonym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 



3. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginał dwóch dokumentów: świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego 

wydanego przez OKE nie później niż do 30 czerwca 2015r. do godziny 15.00. 

4. Niespełnienie obowiązków wymienionych w pkt. 2 i 3 traktowane jest jako rezygnacja  

z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim  

są przyjmowani do gimnazjum w pierwszej kolejności. 

6. Wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 3 laureat lub finalista kuratoryjnego konkursu 

przedmiotowego, tematycznego oraz interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim oraz 

ogólnopolskim zobowiązany jest do dostarczenia dyplomu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia. 

7. W terminie do 2 lipca 2015 r. do godziny 13.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów 

zakwalifikowanych do klasy pierwszej. 

 

III. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum do klas 

pierwszych. 

 

1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do Gimnazjum  

im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach w miarę wolnych miejsc po dostarczeniu  

przez rodziców /opiekunów prawnych/ wypełnionego wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły oraz  

po spełnieniu warunków rekrutacji. 

2. Laureaci lub finaliści kuratoryjnych konkursów wiedzy, konkursów artystycznych i sportowych, 

zamieszczonych w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyjmowani są do szkoły bez 

względu na ustalone kryteria po dostarczeniu do szkoły odpowiednich zaświadczeń. 

3. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Gimnazjum oryginał świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenie OKE nie później niż do 30 czerwca 2015r. do godziny 15.00. 

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych do Gimnazjum oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona  

do 2 lipca 2015 r. do godziny 13.00. 

5. O przyjęciu do Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach decydują kryteria 

określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapisów art.20 c ustawy o systemie oświaty 

oraz punkty dodatkowe uzyskane za 

 

 

 

 

 



wyniki sprawdzianu po klasie VI według uzyskanych punktów Zaświadczenie z OKE 

Suma ocen zajęć obowiązkowych 

na świadectwie ukończenia szkoły 

Uzyskane oceny Świadectwo ukończenia 

szkoły 

Zajęcie I-III miejsca w konkursach 

przedmiotowych, tematycznych, 

sportowych na szczeblu 

powiatowym 

I miejsce – 5 pkt 

II miejsce – 3 pkt 

III miejsce – 1 pkt 

 

Dyplom, zaświadczenie 

Osiągnięcia w aktywności na rzecz 

innych ludzi (wolontariat) 

1-5 pkt Dyplom, zaświadczenie 

Kontynuacja nauki w gimnazjum 

przez rodzeństwo 

1 pkt Oświadczenie rodzica 

Ukończenie szkoły z wyróżnieniem 

 

10 pkt Świadectwo ukończenia 

szkoły 

Ocena zachowania 

 

Wzorowe – 10 

Bardzo dobre – 8 

Dobre – 6 

Poprawne – 4 

Nieodpowiednie – 0 

Naganne – 0  

Świadectwo ukończenia 

szkoły 

 

Kryteria konstrukcyjne 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność kandydata 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6. Samotne wychowywanie kandydata 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

6. Kandydaci z listy rezerwowej w miarę możliwości mogą być przyjęci do szkoły po ogłoszeniu 

listy przyjętych w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 

7. W sytuacjach nieopisanych powyżej decyzję o przyjęciu do gimnazjum podejmuje Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna. 

8. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji ( do 2 lipca 2015r. ) istnieje możliwość wnioskowania  

do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum  

w terminie 7 dni. 


