Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko
w Zespole Szkół w Woli
w roku szkolnym 2015/2016
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
( Dz. U. z 2014 .r, poz. 7)
• Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia11 lutego 2015 r. w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla
młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć
edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego , a także sposobu punktowania innych osiągnięć
kandydatów do szkół
• Statut Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko
1. Do Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli przyjmowani są z urzędu
absolwenci szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców
( prawnych opiekunów).
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców ( prawnych
opiekunów) pod warunkiem , że szkoła posiada wolne miejsca, po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
3. Kandydaci do klasy sportowej w Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Woli / zarówno z
obwodu szkoły jak i spoza obwodu szkoły / będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi w
ust. 6 i ust. 7.
4. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy ogólnej :
1) średnia ocen zajęć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
2) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej
3) oceny zachowania
4) miejsce realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata w
tej samej szkole
5) dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy rodziców.
5. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za kryteria wymienione w ust. 4 oblicza się poprzez
zsumowanie :
1) liczby punktów wynikającej z pomnożenia średniej ocen z zajęć wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydata przez 10

2) liczby punktów uzyskanych przez kandydata za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach sprawdzianu
3) liczby punktów wynikających z uzyskanej oceny z zachowania przez kandydata , przy czym za
ocenę wzorową – 10 punktów, bardzo dobrą – 8 punktów, dobrą – 6 punkty, poprawną – 4
punkty, ocenę nieodpowiednią i naganna – po 0 punktów
4) liczby punktów za miejsce realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez
rodzeństwo kandydata w tej samej szkole – 1 punkt
5) liczby punktów za dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy jednego z rodziców – 1
punkt
6. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy / oddziału / sportowego:
1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania
danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub
innego uprawnionego lekarza w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież
2) pisemna zgoda rodziców
3) pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
7. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za kryteria wymienione w ust. 6 oblicza się poprzez
zsumowanie :
1) liczby punktów uzyskanych za bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o
zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza w zakresie orzekania o zdolności do
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież – 5 punkt.
2) liczby punktów za pisemną zgodę rodziców – 5 punktów
3) liczby punktów za wyniki prób sprawnościowych – 5 prób sprawnościowych maksymalnie po 10
punktów każda
8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 3, niż
liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące
kryteria:
1) wyniki sprawdzianu / liczba punktów uzyskanych przez kandydata za wyniki sprawdzianu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarta w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach sprawdzianu
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – wartość 5 pkt.
3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- 1 pkt. za
każde osiągnięcie / maksymalnie 3 pkt./
4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 1 pkt. za każde osiągnięcie / maksymalnie
2 pkt./

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego , na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę niżej
wymienione kryteria, które maja jednakową wartość :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wielodzietność rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
objęcie kandydata pieczą zastępczą

11. W przypadku kandydatów zwolnionych ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej liczbę zgromadzonych punktów rekrutacyjnych, o których mowa w ust.5
pkt. 1 podwaja się.
12. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim , przeprowadzonych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 jest przyjmowany w pierwszej kolejności.
13. W postępowaniu rekrutacyjnym do Gimnazjum wymagane są następujące dokumenty:
13.1. Do klasy ogólnej:
1)
2)
3)
4)

wniosek o przyjęcie do Gimnazjum
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub
zaświadczenie laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim
5) oświadczenia rodziców ( opiekunów prawnych) o miejscu pracy jednego z rodziców oraz
miejscu pobierania nauki w szkole przez rodzeństwo kandydata

12.2 Do klasy ( oddziału) sportowego:
1)
2)
3)
4)

wniosek o przyjęcie do Gimnazjum
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub
zaświadczenie laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim
5) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
6) pisemna zgoda rodziców

14. W postępowaniu rekrutacyjnym do Gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego , w tym terminy składania dokumentów, określa Śląski Kurator Oświaty.

15. W sytuacji, gdy po zakończeniu rekrutacji w terminach określonych przez kuratora oświaty nadal
są wolne miejsca w oddziałach, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym
przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno być zakończone do końca sierpnia.
TERMINY REKRUTACJI:
1. W celu zapisania dziecka do gimnazjum rodzice ( opiekunowie prawni) kandydatów mieszkających
w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie i w terminie od 14 kwietnia do 21 maja 2015 r. składają je
do sekretariatu gimnazjum.
2. Rodzice kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły : wypełniają wniosek i w terminie od 14
kwietnia do 21 maja 2015 r. składają go do sekretariatu gimnazjum.
3. Od 25 maja do 15 czerwca 2015 r. będą przeprowadzone próby sprawności fizycznej dla
kandydatów do klasy ( oddziału) sportowego. Wyniki testów sprawnościowych zostaną ogłoszone w
trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia testów.
4. Do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 1500 kandydat go gimnazjum dostarcza kopię świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
5. 2 lipca 2015 r. godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
6. Do 6 lipca 2015 r – godz. 1500 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa i zaświadczenia.
7. 7 lipca 2015 r. godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do gimnazjum.
8. W terminach określonych ustawie o systemie oświaty: składanie wniosków o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie
do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

KONTAKT:
tel. 32 211 – 96-10
Adres: ul. Górnicza 47 43-225 Wola
Strona internetowa szkoły: www. zswola.eu

