
 Zasady rekrutacji uczniów w Gimnazjum nr  1 im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie 

na rok szkolny 2016 / 2017 

 

Podstawa prawna : 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 

2572 ze zm.) ; Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw     ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ) ; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 

stycznia 2013 r. (sygn.. akt K 38/12 TK , Dz. U. z 2013 r. poz. 87 ) 

 Statut szkoły 

 

1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności spośród 

uczniów zamieszkujących w jej obwodzie . 

2. Termin składania wniosków i wymagana dokumentacja.  

Zarządzenie nr  2/ 2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego2016 

Dokumentacja Termin 

Składanie podań przez absolwentów  
zamieszkałych poza obwodem. 

1 – 30 kwietnia 
2015  

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej  
I zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych 
Dokumentów. 

Do 28 czerwca 
2016 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum. Do 20 lipca 2016 

Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie przystąpili   
w terminie. 

 18-19sierpnia 2016  

Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych 
gimnazjum. 

22 sierpnia 2016 r. 

3. Do gimnazjum mogą uczęszczać także uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły za zgodą 

dyrektora, na prośbę rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

3.1 Naboru uczniów do gimnazjum spoza obwodu szkoły dokonuje się według następujących 

zasad punktacji : 

a) Punkty za oceny z przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły 
podstawowej (mak. 48 pkt.) 

- język polski – ocena x2 (maks. 12 pkt) 
- matematyka – ocena x2 (maks. 12 pkt) 
- historie i społeczeństwa – ocena (maks.  6 pkt) 
- język obcy – ocena x2 (maks. 12 pkt) 
- przyroda – ocena (maks. 6 pkt) 

b) Punkty wynikające z oceny zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły 

podstawowej 

- wzorowe – 10 pkt 
- bardzo dobre – 6 pkt 
- dobre – 3 pkt 
-inne – 0 pkt 

c) Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI szkoły podstawowej (maks. 8 pkt)  

Do pobrania (w formacie pdf): 

Kwestionariusz zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej  

Kwestionariusz zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły 


