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Załącznik nr 2 do
Statutu Gimnazjum Nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi
Elektroniczny system rekrutacji do klasy pierwszej

Zasady przyjmowania uczniów do klas I
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126
w roku szkolnym 2015/16

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
3. Zarządzenie nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do
publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.

Rozdział I
Zasady ogólne
1. Rekrutacja do gimnazjum będzie prowadzona drogą elektroniczną zgodnie
z harmonogramem rekrutacji elektronicznej opracowanym przez Biuro
Edukacji.
2. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły
oraz w przypadku wolnych miejsc, uczniowie zamieszkali poza obwodem.
3. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
4. Przydziału do poszczególnych oddziałów/klas dokonuje Szkolna Komisja
Rekrutacyjna na podstawie oferty i kryteriów pierwszeństwa zawartych
w elektronicznym systemie naboru.
5. Kandydat wybiera jako drugi język obcy jeden z proponowanych: niemiecki
lub hiszpański. Ze względów organizacyjnych Szkolna Komisja Rekrutacyjna
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zastrzega sobie prawo zmiany drugiego języka obcego wskazanego
w podaniu.
Absolwenci szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie szkoły
przyjmowani są do pierwszej klasy gimnazjum z urzędu.
Absolwenci szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem gimnazjum
przyjmowani są w miarę wolnych miejsc do pierwszej klasy gimnazjum na
podstawie podania o przyjęcie do gimnazjum (prawnych opiekunów), o ile
spełniają warunki określone w rozdziałach III i IV. .
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli
polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą
mają prawo ubiegać się o przyjęcie do gimnazjum zgodnie z procedurą
opisaną w rozdziale II i III oraz po przedłożeniu świadectwa (zaświadczenia)
wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego
wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Liczbę miejsc w klasach I oraz liczbę oddziałów w klasach pierwszych ustala
dyrektor gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Rozdział II
Procedura przyjmowania uczniów do klasy 1 gimnazjum zamieszkałych
w obwodzie szkoły.
1. Potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły następuje zgodnie
z obowiązującymi przepisami w sprawie ewidencji ludności oraz na
podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów)
dołączonego do podania wygenerowanego z systemu elektronicznej
rekrutacji.
2. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć podanie w terminie od 13 kwietnia do
08 maja 2015 r. do godziny 16.00 (sekretariat szkoły), w którym ubiegają się
o przyjęcie do gimnazjum.
3. Kandydaci - uczniowie klas 6, mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej
szkoły w terminie od 22 czerwca 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. do godz.
16.00.
4. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do 01 lipca 2015 r. nie później niż do
godz. 15.00 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu
zewnętrznego.
5. Lista uczniów przyjętych z urzędu do klas 1 gimnazjum zostanie ogłoszona
08 lipca 2015 r. o godz. 14.00.
6. Uczniowie przyjęci do klasy 1 gimnazjum zobowiązani są dostarczyć
w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji karty zdrowia
oraz dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne.

Rozdział III
Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.
1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę
wolnych miejsc na podstawie złożonego podania rodziców (prawnych
opiekunów) wygenerowanego z systemu elektronicznej rekrutacji wraz ze
świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu
zewnętrznego.
2. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć podanie rodziców w terminie od 13
kwietnia do 08 maja 2015 r. do godziny 16.00 (sekretariat szkoły), w którym
ubiegają się o przyjęcie do gimnazjum.
3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, których
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co
najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od
trybu konkursu oceno których mowa w rozdziale IV.
4. Lista uczniów przyjętych do klas 1 gimnazjum zostanie ogłoszona 8 lipca
2015 r. od godz. 14.00.
5. Uczniowie przyjęci do klasy 1 gimnazjum zobowiązani są dostarczyć
w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji karty zdrowia
oraz dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne.

Rozdział IV
Procedura przyjmowania uczniów spoza rejonu w trybie konkursu ocen.
1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego
gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje
gimnazjum, kandydatów przyjmuje się w trybie konkursu ocen zgodnie
z kryteriami pierwszeństwa.
2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim
organizowanych przez kuratora, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od poniższych kryteriów.
3. Uczniowie przyjmowani są w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych
obliczonych jako suma następujących składników zawartych w załączniku nr
1:
a) za oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – liczba
punktów rekrutacyjnych stanowi sumę ocen z:
- matematyki (ocena x 1 pkt),
- przyrody (ocena z 1 pkt),

-języka polskiego (ocena x 1 pkt),
- języka obcego (ocena x 1 pkt);
b) za wynik sprawdzianu po klasie szóstej przeprowadzanego przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną - liczbę punktów rekrutacyjnych stanowi wynik
sprawdzianu (możliwa liczba punktów 0-40):
- część ogólna - 30 pkt (1%=1 pkt),
- część z języka obcego - 10 pkt (1%=1 pkt).
c) za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ze
wszystkich zajęć edukacyjnych, w tym z religii/etyki oraz przedmiotów
dodatkowych (maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać kandydat =
6).
4. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej ilości punktów, będzie
brany pod uwagę wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty - część ogólna.
5. W przypadku kandydatów spoza obwodu, którzy zostali zwolnieni
z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu, decyzję podejmuje
Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
6. Podania kandydatów spoza obwodu, którzy na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej otrzymali ocenę zachowania niższą niż poprawna, nie będą
brały udziału w rekrutacji do gimnazjum.
7. W sytuacjach nieopisanych powyżej decyzję podejmuje Szkolna Komisja
Rekrutacyjna.

Rozdział V
Komisja rekrutacyjna
1. Rekrutację do gimnazjum prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana
przez dyrektora gimnazjum spośród nauczycieli szkoły.
2. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji
Rekrutacyjnej do dyrektora gimnazjum w terminie 2 dni od ogłoszenia
wyników rekrutacji.

