Zasady i kryteria przyjmowania uczniów
do Gimnazjum w Jasienicy
w roku szkolnym 2016/2017
Podstawa prawna: ustawa z dnia z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, z późniejszymi zmianami)
ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2014 poz. 7 ),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. ( Dz. U. z2015r. poz. 1942 ), Postanowienie Śląskiego
Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r., Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/214/16 Rady Gminy
Jasienica z dnia 28 stycznia 2016 r.

§1
Do klasy pierwszej Gimnazjum w Jasienicy przyjmowani są:
a) z urzędu - kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia ( załącznik nr 1 ),
b) na wniosek rodziców / prawnych opiekunów - kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, jeśli
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami ( załącznik nr 2 ).
2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice / prawni opiekunowie.
3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową.
4. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu ( strona internetowa, tablica ogłoszeń w szkole)
informuje rodziców / prawnych opiekunów o terminach składania zgłoszeń, wniosków
i kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
1.

§2
1. Do klasy pierwszej sportowej przyjmowani są kandydaci na zasadach określonych w § 1 posiadający
bardzo dobry stan zdrowia, po zakwalifikowaniu się w wyniku przystąpienia do próby sprawności
fizycznej w terminie określonym w załączniku nr 3.
2. Do zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do klasy sportowej należy dołączyć zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania dyscypliny sportu – piłka nożna lub piłka
siatkowa wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego
lekarza
3. Warunkiem przystąpienia kandydata do próby sprawności fizycznej jest pisemna zgoda rodzica /
prawnego opiekuna ( załącznik 4 ).
4. Po zakwalifikowaniu ucznia do klasy sportowej rodzic/ prawny opiekun wypełnia oświadczenie
(załącznik 5).
§3
1.

W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem
szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor przeprowadza
rekrutację kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) wynik sprawdzianu przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony
w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2;
b) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów,

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty,
e) uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
f) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów,
g) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty,
h) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:
 z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się po 20 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 2,
 z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się 20 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów,
dobrym – przyznaje się 12 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
i) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu przelicza się
na punkty, w sposób określony w pkt. h, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której
dotyczy zwolnienie,
j) kryteria ustalone przez Radę Gminy:
 kandydat mieszka na terenie Gminy Jasienica (oświadczenie rodziców o miejscu
zamieszkania) - przyznaje się 3 punkty,
 rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tym samym gimnazjum
(oświadczenie rodziców potwierdzające realizację obowiązku nauki rodzeństwa w tym
gimnazjum) – przyznaje się 3 punkty,
 miejsce pracy rodziców / rodzica znajduje się w pobliżu szkoły ( oświadczenie rodziców
o ich miejscu pracy zawodowej ) – przyznaje się 2 punkty,
 w pobliżu szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców lub rodzica
w zapewnieniu należytej opieki (oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych,
którzy wspierają ich w zapewnieniu należytej opieki) – przyznaje się 2 punkty,
 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 3 punkty,
2. Warunkiem przyjęcia kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest
złożenie przez rodziców / prawnych opiekunów pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły, który
składa się w sekretariacie szkoły.

§4
1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Komisja dokonuje oceny spełniania kryteriów oraz przeprowadza próby sprawności fizycznej.
3. Terminy postępowania rekrutacyjnego są opisane w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty
( załącznik nr 3 ).
4. Z pracy Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.

§5
1. W terminie określonym w załączniku nr 3 rodzic kandydata może wystąpić do Komisji
Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.

