
Grabów nad Pilicą, 03.03.2015 r. 

 

 

Procedury  rekrutacyjne Publicznego Gimnazjum                                           

im. Generała Władysława Andersa w Grabowie nad Pilicą 
  

I. Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 

256 poz. 2572 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.    

z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.), 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona 

przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez 

Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. 

Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 

r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26 

poz. 232 ze zm.). 

 Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) z 18 stycznia 

2014r.  

 

  

II. Uwagi ogólne dotyczące rekrutacji: 

  

1. Absolwenci szkoły podstawowej są przyjmowani do gimnazjum na podstawie 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu zewnętrznego.  

2. O wyborze nauczanych języków obcych dla wszystkich oddziałów decyduje 

Dyrektor gimnazjum, biorąc pod uwagę obowiązkową kontynuację nauczanych 

języków w szkole podstawowej oraz możliwości kadrowe szkoły.  

3. Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala dyrektor gimnazjum na podstawie 

arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.  

4. Do klasy pierwszej przyjmuje się:  

a) Do klas pierwszych gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież 

zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu  (art. 20a ust. 5 uso.)             

na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie (art. 20e. 

1). Wobec tych kandydatów nie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne. 



Rodzice będą musieli jedynie zgłosić dyrektorowi, że ich dziecko będzie 

uczęszczało do danej szkoły (wymagania, jakie musi spełnić zgłoszenie, art. 20u 

ust. 1 oso).  

b) Zgłoszenie o którym mowa w art.20e ust. 1 zawiera: 

 imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,                       

a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

 imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

 adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata; 

 adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile 

go posiadają; 

 przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum 

należy przedłożyć do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

(art. 20 u ust. 2) 

c) Rekrutacja będzie mieć miejsce dopiero w sytuacji, gdy o przyjęcie                   

do gimnazjum będą ubiegać się kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły 

(oczywiście o ile szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami). W postępowaniu 

rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,  

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 

rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 

5 uso. Wybranym przez siebie kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną 

liczbę punktów, a także wskazuje dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

 

   

 

III. Procedura rekrutacji uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum : 

  

1. Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych  

w obwodzie danego gimnazjum publicznego, którzy zostaną przyjęci z urzędu do 

klasy pierwszej, powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed 

zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Kandydaci do klasy pierwszej  w sekretariacie szkoły  składają zgłoszenie                     

i dokumenty określone w statucie szkoły (Podanie przyjęcia do gimnazjum)           

w terminie od 8 kwietnia do 8 maja 2015 roku.  

3. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym,                          

w uzasadnionych jednostkowych przypadkach, może przedłużyć termin składania 

wniosków. 



4. Do 1 lipca 2015 r. – do godziny 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego 

przez wszystkich uczniów; 

5. Termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do gimnazjum: 3 lipca 2015 roku    

od godz.14.00. 

6. Termin i zasady rekrutacji ustalane są corocznie decyzją Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. 

 

 

 IV. Procedura rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum: 

  

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016             

do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego 

gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  gimnazjum nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na podstawie kryteriów kryteria określone przez organ prowadzący,       

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 

rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 

5 uso. Wybranym przez siebie kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną 

liczbę punktów, a także wskazuje dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016             

do publicznego gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,    

w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty. 

3. Jeżeli  publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z burmistrzem wyznacza termin 

przeprowadzenia postępowania uzupełniającego. 

4. Dyrektor publicznego gimnazjum, nie później niż odpowiednio do końca lutego 

2014 r. i 2015 r., podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa       

w ust. 1. 

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum 

będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, 

kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w procedurze 

rekrutacji stanowiącej Załącznik nr 1 do Procedur rekrutacyjnych Publicznego 

Gimnazjum im. Generała Władysława Andersa w Grabowie nad Pilicą. 

6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej                 

co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie          

od kryteriów zawartych w w/w procedurze. 



7. Dyrektor  corocznie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, która 

przeprowadza postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do gimnazjum 

zamieszkałych poza obwodem szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               Załącznik nr 1 

                                                               do Procedur rekrutacji uczniów  

                                                               do Publicznego Gimnazjum  

                                                               im. Generała Władysława Andersa 

                                                               w Grabowie nad Pilicą 

                                                              zamieszkałych poza obwodem gimnazjum 

                                             

  

1. Rekrutacja uczniów do klas odbywać się będzie na podstawie: 

a. punktów ze sprawdzianu na koniec  klasy szóstej za który to uczniowie 

mogą otrzymać maksymalnie 40 punktów.  

b. punktów przyznawanych za średnią ocen ze świadectwa z klasy szóstej 

według kryteriów: 

5,00 i więcej               – 40 pkt. 

poniżej 5,00 do 4,75   – 35 pkt. 

poniżej 4,75 – 4,5       – 30 pkt. 

poniżej 4,5 – 4,25        – 25 pkt. 

poniżej 4,25 – 4,00      – 20 pkt. 

poniżej 4,00 – 3,75      – 15 pkt. 

poniżej 3,75 – 3,5        – 10 pkt. 

poniżej 3,5                     – 5 pkt. 

c. punktów przyznawanych za zachowanie na świadectwie z klasy szóstej 

według kryteriów: 

wzorowe               – 10 pkt. 

bardzo dobre           – 8 pkt. 

dobre                        - 6 pkt. 

Poprawne                 – 4 pkt. 

nieodpowiednie       – 2 pkt. 

naganne                    - 0 pkt.  

d. punktów przyznawanych za osiągnięcia wpisane na świadectwie z klasy 

szóstej: 

za każde osiągnięcie, uczeń otrzymuje 2 pkt.  

maksymalnie uczeń może otrzymać 10 pkt. 

 

2. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum  uczeń może uzyskać 

maksymalnie 100 pkt. 

3. W procesie rekrutacji Komisja wyłania uczniów z najwyższą liczbą punktów.   


