
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ                                         

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W  BUJAKOWIE 

 

 

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się 

młodzież zamieszkałą w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. 

 

2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 

3.  Wzór zgłoszenia oraz termin jego przyjmowania określa dyrektor szkoły, zamieszczając 

informację na stronie internetowej szkoły do końca lutego każdego roku. 

 

4. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza  obwodem składają wniosek o przyjęcie do 

pierwszej klasy gimnazjum.  

 

5. Wzór wniosku określa dyrektor szkoły, umieszczając go na stronie internetowej szkoły. 

Termin składania wniosku na każdy rok szkolny określa kurator oświaty. 

 

6. Wniosek o przejęcie do klasy pierwszej gimnazjum może być złożony do nie więcej niż 

trzech wybranych publicznych szkół. 

 

7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do 

klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

 

8. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria oraz 

odpowiadająca im liczba punktów, którą otrzymuje się, sumując: 

 

1)  liczbę punków uzyskaną za świadectwo, która jest wynikiem pomnożenia średniej 

ocen końcowych przez 10, 

2) liczbę punktów uzyskaną za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu, 

3) inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

(indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; kandydat może uzyskać 

maksymalnie 5 pkt.; przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno 

najwyżej punktowane osiągnięcie ( I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt., II miejsce 

lub tytuł finalisty – 4 pkt., III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt.), 

4) uczeń, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał naganną 

ocenę  zachowania, w rekrutacji otrzymuje minus 20 punktów. 

5) kandydaci przyjmowani są  kolejno według najwyższej liczby uzyskanych 

punktów. 

 

 

 

9. Pierwszeństwo w przyjęciu do gimnazjum posiada laureat lub finalista ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 



 

10. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznego gimnazjum do innego 

typu szkoły o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa 

ukończenia klasy programowo niższej. 

 

11. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego gimnazjum przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły; dyrektor wyznacza przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej. 

 

12. Skład komisji, tryb pracy oraz tryb odwoławczy określa Regulamin komisji rekrutacyjnej 

Publicznego Gimnazjum w Bujakowie 

 

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

2014r. i 2015r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria postępowania rekrutacyjnego 

zawarte w statucie. 

 

 

 

 


