ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW
DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 9
IM. RODZINY LUTOSŁAWSKICH W ŁOMŻY
I PODSTAWA PRAWNA :
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 roku,
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku,
w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232
ze zmianami).
3. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)-art.
20c, art. 20d, art. 20e, art. 20f.
4. Ustawa z 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014r. poz. 7)- art. 6,7,8,9,10.
5. Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji
do gimnazjów i szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.
II ZASADY OGÓLNE PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM NR 9 IM. RODZINY LUTOSŁAWSKICH W ŁOMŻY
§1
1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez Gminę Łomża przyjmuje się:
a) z urzędu na podstawie zgłoszenia - absolwentów sześcioletnich szkół
podstawowych zamieszkałych w obwodzie Publicznego Gimnazjum Nr 9 im.
Rodziny Lutosławskich w Łomży,
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum
jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje
się na podstawie kryteriów zapisanych w Zasadach i kryteriach rekrutacji.
3. Dyrektor gimnazjum nie później niż do końca marca każdego roku podaje kandydatom
kryteria i terminy rekrutacji do gimnazjum na stronie internetowej szkoły www.pg9.4lomza.pl,
gablocie informacyjnej znajdującej się na drugim piętrze szkoły.
4. Szkoła prowadzi rejestr złożonych podań.
5. Rekrutacji uczniów dokonuje powołana przez dyrektora Komisja Rekrutacyjna.
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6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani
są do gimnazjum niezależnie od kryteriów przedstawionych w Zasadach i kryteriach rekrutacji.
7. Organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa ilość oddziałów
oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych - do końca stycznia każdego roku.
8. Decyzję o przyjęciu do szkoły uczniów spoza obwodu podejmuje Dyrektor Szkoły
w oparciu o Zasady i kryteria rekrutacji.
9. Szkoła przechowuje dokumentację z rekrutacji uczniów.

III OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
§2
1. Kandydaci do pierwszej klasy gimnazjum w sekretariacie szkoły składają następujące
dokumenty:
a) zgłoszenie lub wniosek dotyczący przyjęcia do szkoły,
b) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
c) zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w szkole podstawowej (oryginał),
d) zaświadczenia o udziale w konkursach o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim
e) dwa zdjęcia
2. Wzory dokumentów dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły.
IV KRYTERIA I ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
SPOZA OBWODU GIMNAZJUM
§3
1.Dyrektor gimnazjum przyjmuje do klasy pierwszej wszystkich uczniów zamieszkujących
ustalony dla szkoły obwód na podstawie zgłoszenia z urzędu. Warunkiem przyjęcia do
gimnazjum jest dostarczenie przez rodziców ucznia lub prawnych opiekunów:
a) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
b) zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w szkole podstawowej (oryginał),
c) zgłoszenie o przyjęcie do szkoły,
d) 2 fotografie kandydata.

2

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum może przyjąć uczniów
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi
miejscami. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wniosek o
przyjęcie do szkoły, zaświadczenie o wyniku sprawdzianu oraz zaświadczenia o udziale w
konkursach wojewódzkich
3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkoły
decydują kryteria zapisane w Zasadach i kryteriach rekrutacji.
4.W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum
jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów
przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów:
a) ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Wzorowe

5 pkt

bardzo dobre

4 pkt

Dobre

3 pkt

b) uczniowie spoza obwodu szkoły z średnią ocen nie niższą niż 3.0 oraz z oceną
poprawną, nieodpowiednią i naganną z zachowania nie są przyjmowani do szkoły.
c) oceny z wybranych przedmiotów edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej (język polski, matematyka, historia, przyroda, informatyka, język obcy).

Celujący

15 pkt

bardzo dobry

13pkt

Dobry

10 pkt

Dostateczny

6pkt

Dopuszczający

0pkt

d) za wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną –
maksymalnie może otrzymać 40 pkt.
e) szczególne osiągnięcia ucznia:

ukończenie szkoły podstawowej

10 pkt

z wyróżnieniem
udział w konkursach przedmiotowych 15pkt
organizowanych przez kuratora oświaty
na szczeblu wojewódzkim
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osiągnięcia

sportowe

i

artystyczne

(pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie tylko

osiągnięcia

ze

szczebla

najwyższego) na szczeblu
powiatowym

4 pkt

wojewódzkim

6 pkt

ponadwojewódzkim

8 pkt

ogólnopolskim

10 pkt

uzyskanie tytułu laureata lub zajęcie 5 pkt
trzech pierwszych miejsc w innych
konkursach niewymienionych wyżej na
szczeblu co najmniej wojewódzkim

kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 2pkt
do danej szkoły
niepełnosprawność kandydata-

2 pkt

kserokopia orzeczenia stwierdzającego
niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność w rodzinie

2pkt

kandydata- kserokopia orzeczenia
stwierdzającego niepełnosprawność rodzica,
rodzeństwa
samotne

wychowywanie

kandydata

w 2pkt

rodzinie - oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

potwierdzające

samotne

wychowywanie kandydata w rodzinie,
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objęcie kandydata pieczą zastępczą -

2pkt

kserokopia wyroków sądowych
stwierdzających objęcie kandydata pieczą
zastępczą.

f) kolejności wpływu podania, w przypadku gdy ilość osiągniętych punktów
jest taka sama.
5. W pierwszej kolejności przyjmuje się laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim niezależnie od Zasad i kryteriów

rekrutacji

na podstawie stosownych

zaświadczeń.
6. Uczniowie z najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
7. Uczniów z największą liczbą punktów ze sprawdzianu.

V ZADANIA I SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRAC KOMISJI
REKRUTACYJNEJ
§5
1. Dyrektor Gimnazjum na plenarnym zebraniu rady pedagogicznej, w styczniu każdego
roku, powołuje komisję rekrutacyjną.
2. Skład Komisji Rekrutacyjnej:
a)

dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

b)

pedagog szkolny,

c)

co najmniej trzech nauczycieli.

3. Dyrektor szkoły decyduje o ostatecznym przyjęciu uczniów do szkoły.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji
z uwzględnieniem przyjęć zawartych w Zasadach i kryteriach rekrutacji,
b) opracowanie harmonogramu rekrutacji z określeniem terminów składania
dokumentów zgodnych z Zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty,
c) analizowanie złożonej dokumentacji,
d) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
5

e) sporządzenie list uczniów przyjętych do szkoły oraz list uczniów wpisanych
na listę rezerwową,
f) sporządzenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum
na dany rok szkolny do końca sierpnia każdego roku,
.
Tryb odwoławczy:
1. Wnioski o przyjęcie do szkoły rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych rodzice (opiekunowie prawni) kandydata mogą wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
3. Komisja w terminie pięciu dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy
przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskał
kandydat.
4. W terminie siedmiu dni od otrzymania uzasadnienia rodzice (opiekunowie prawni) mogą
złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły.
5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na
rozstrzygniecie dyrektora.

Regulamin zatwierdzono na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 21.01.2014r.
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