
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH 

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO 

w Czechowicach-Dziedzicach 

na rok szkolny 2016/2017 

 

 

Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.)  
2) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. , poz. 7) 
3) Uchwała Nr XIX/173/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 

21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających 
obwód, prowadzonych przez gminę Czechowice-Dziedzice oraz określenia do-
kumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

4) Statut Gimnazjum Publicznego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowi-
cach-Dziedzicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach przyj-

mowani są: 

a) z urzędu – kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia (za-

łącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji), 

b) na wniosek rodziców – kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji), 

c) na wniosek rodziców – kandydaci do klasy sportowej po spełnieniu warunków, 

o których mowa w § 2 ust. 1 (załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji) 

2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni.  

3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę 

podstawową. 

4. Gimnazjum za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie szkoły, strona internetowa szkoły – informuje rodziców  (prawnych opie-

kunów)  o konieczności: 

a) zapisania dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w terminie 

od 14 marca do 06 maja 2016 r., 

b) złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej gimnazjum zamieszka-

łego poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym w terminie od 06 maja do 10 czerwca 2016 r.  

c) złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej gimnazjum zamieszka-

łego poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy sportowej w terminie od 06 maja do 20 maja 2016 r. 

d) termin z ust. 4 lit. b) i c) ustala się rokrocznie na podstawie Postanowienia Śląskiego 

Kuratora Oświaty. 

§ 2 

1. Do klasy pierwszej sportowej przyjmowani są kandydaci na zasadach określonych 

w § 1 i po zakwalifikowaniu się w wyniku przystąpienia do próby sprawności fizycznej 

oraz po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia. 

2. Próba sprawności fizycznej odbędzie się w terminach od 23 maja do 31 maja 2016 r. 

3. Wyniki próby sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w trzecim dniu roboczym od dnia 

przeprowadzenia w/w próby. 



§ 3 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków  o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza 

obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dy-

rektor przeprowadza rekrutację kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

a) zamieszkanie na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (70 pkt), 

b) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (średnia pomnożona 

przez 10 pkt), 

c) wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej (wynik procentowy z pierw-

szej oraz wynik procentowy z drugiej części sprawdzianu mnożone są przez 

0,2 pkt), 

d) rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w Gimnazjum Publicznym Nr 1 

(16 pkt), 

e) droga kandydata do Gimnazjum Publicznego Nr 1 jest krótsza, bądź dojazd do 

niego komunikacją publiczną jest krótszy niż do gimnazjum obwodowego (8 pkt), 

f) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się 

w obwodzie Gimnazjum Publicznego Nr 1 (2 pkt). 

2. W przypadku, równej ilości punktów opisanych w ust. 1 lit. a)-f) decyduje wyższy wynik 

osiągnięty na sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej. 

3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w ust. 1 są odpo-

wiednio: 

a) kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. b) – kopia ukończenia szkoły podstawowej 

przez kandydata potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 

podstawowej, 

b) kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. c) – kopia zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową Komi-

sję Egzaminacyjną potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 

podstawowej, 

c) kryteria, o których mowa w ust. 1 lit. a) oraz d)-f) – oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego. 

§ 4 

1. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły w składzie: przewodniczący i co najmniej dwóch członków. 

2. Komisja dokonuje oceny spełniania kryteriów o których mowa w § 3. 



3. W wyniku podsumowania ilości uzyskanych punktów za spełnianie poszczególnych kry-

teriów Komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

szkoły i podaje ją do publicznej wiadomości. 

4. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia 

do przyjęcia. 

5. Po dostarczeniu przez zakwalifikowanych kandydatów wymaganych dokumentów Komi-

sja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzy-

jętych do gimnazjum.  

6. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfa-

betycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o liczbie 

wolnych miejsc. 

7. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

w siedzibie szkoły. 

8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa powyżej, jest określany 

w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego Ko-

misji Rekrutacyjnej. 

9. Terminy postępowania rekrutacyjnego są opisane rokrocznie w Postanowieniu Śląskiego 

Kuratora Oświaty – ( załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji). 

 

§5 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

z wnioskiem.  

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowa-

niu rekrutacyjnym. 

4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do 

sądu administracyjnego. 

 


