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Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole 
Szkół w Trzęsówce na rok  szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:   Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 06

grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.

2572).

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie od 13-tego  do 16-tego roku życia.
2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów:
1) z urzędu – absolwentów 6 – letniej szkoły  podstawowej  zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów 6 – letnich szkół podstawowych zamieszkałym poza obwodem 
gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
3) w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, 
którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów:
a) oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, tj. z języka polskiego, przyrody, języka angielskiego, matematyki, historii 
i innych osiągnięć ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej,
b) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia, o których mowa w pkt. 
a) jest następująca:
  - ocena celująca – 6 pkt.,
  - ocena bardzo dobra – 5 pkt.,
  - ocena dobra – 4 pkt.,
  - ocena dostateczna – 3 pkt.,
  - ocena dopuszczająca – 0 pkt.,
  - inne osiągnięcia – 0 – 10 pkt.
c) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, 
o których mowa w ust. 2 pkt. 3  
  
3. Dyrektor gimnazjum , nie później niż do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości kryteria, 
o których mowa w ust. 2 pkt. 3
  
4. Kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub 
ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę i ostatniego 
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.
  
5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,
b) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
c) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych.

6. O przyjęciu ucznia do gimnazjum decyduje dyrektor szkoły. 

7. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji
a) przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 
w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum. 

8. O przyjęciu do Zespołu Szkół ucznia spoza obwodu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2,  zawiadamia dyrektora szkoły, w 
której obwodzie dziecko mieszka dyrektor Zespołu Szkół w Trzęsówce.  


