Zasady rekrutacji do klas I
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Osiecznej
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 ze
zmianami).
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7).
§1

Do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum przyjmowani są z urzędu uczniowie
zamieszkali w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów
na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
§2
1. Ilość oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum określa w każdym
roku szkolnym organ prowadzący.
2. W okresie przejściowym tj. w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 planowane jest
utworzenie trzech oddziałów uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i dwóch
oddziałów klasy pierwszej Gimnazjum.
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§3
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na podstawie zgłoszenia dokonanego przez
rodziców lub prawnych opiekunów zostaną przyjęte dzieci siedmioletnie i
sześcioletnie urodzone do 30 czerwca 2008 roku.
Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjęci zostaną na podstawie zgłoszenia rodziców/
prawnych opiekunów absolwenci szkoły podstawowej z obwodu Gimnazjum.
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe
w obwodzie Szkoły urodzone od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Podstawowym kryterium przyjęcia jest kolejność zgłoszenia złożonego w
sekretariacie Szkoły.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 5 marca 2014 roku.
§4

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum mogą być
przyjęci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego w trybie określonym ustawą o systemie oświaty, jeżeli szkoła
nadal dysponuje wolnymi miejscami.
§5
1. O kolejności przyjmowania do Szkoły Podstawowej, w okresie przejściowym, w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 kandydatów zamieszkałych
poza jej obwodem decyduje kolejność złożenia wniosku.
2. Złożony pisemny wniosek podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych powinien
zawierać:
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 imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
 imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata,
 adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata,
 adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów
prawnych kandydata, o ile je posiadają.
3. Wniosek winien być złożony w sekretariacie Szkoły w terminie do 30 czerwca.
§6
1. Zasady przyjmowania do Gimnazjum, kandydatów zamieszkałych poza obwodem
Szkoły:
a) W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci konkursów organizowanych
przez Kuratoria Oświaty
b) W dalszej kolejności kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów za
wyniki w nauce , osiągnięcia pozaszkolne i wynik sprawdzianu szóstoklasisty
według kryteriów:
 sprawdzian szóstoklasisty: 0-40 pkt.
 punktacja za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z
następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda,
język obcy obowiązkowy:
celujący x 2=12 pkt.
bardzo dobry x2= 10pkt.
dobry x2=8pkt.
dostatecznyx2=6pkt.
dopuszczający=0pkt.
 zachowanie:
wzorowe =6 pkt.
bardzo dobre =5 pkt.
dobre=4 pkt.
 tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego lub tematycznego
organizowanego przez kuratora oświaty: 20 pkt.
 wysokie miejsca- tytuł laureata, finalisty lub uzyskanie wyróżnienia w
pozaszkolnych konkursach przedmiotowych lub tematycznych wpisane na
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:
na szczeblu wojewódzkim: 10 pkt., powiatowym: 5pkt.
 szczególne osiągnięcia sportowe- tytuł laureata, finalisty lub uzyskanie
wyróżnienia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: na
szczeblu wojewódzkim: 10pkt., na szczeblu powiatowym: 5pkt.
 szczególne osiągnięcia artystyczne- tytuł laureata, finalisty lub uzyskanie
wyróżnienia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: na
szczeblu wojewódzkim: 10 pkt. na szczeblu powiatowym: 5pkt.
 inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej, w tym wolontariat, praca na rzecz społeczności szkolnej i
inne: max. 10 pkt.
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2. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez więcej niż jednego kandydata
na ostatnie miejsce w grupie, na listę przyjętych zostanie wpisany ten z kandydatów,
który ma większą liczbę punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty.
3. Rodzice kandydatów spoza obwodu są zobowiązani do zgłaszania dziecka do
Gimnazjum w Osiecznej w sekretariacie szkoły w wyznaczonym przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty terminie na wymaganym druku.
4. Kandydaci spoza obwodu szkoły są zobowiązani dostarczyć w terminie wyznaczonym
przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, oryginał zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach
sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej.
5. W terminie wyznaczonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostanie
ogłoszona lista przyjętych do klas pierwszych gimnazjalnych na kolejny rok szkolny.
6. Kandydaci spoza rejonu niezakwalifikowani do klasy pierwszej mają obowiązek
odebrać złożone dokumenty do pierwszego piątku po ogłoszeniu listy przyjętych.
Zainteresowani a niezakwalifikowani do klas pierwszych kandydaci spoza obwodu
będą kwalifikowani do nich w miarę wolnych miejsc wg kolejności na rankingowej
liście rezerwowej ustalonej na podstawie odwołań składanych do Dyrektora
Gimnazjum w Osiecznej.
7. Niespełnienie któregoś z wyżej wymienionych wymogów traktowane będzie jako
rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum im. Powstańców w Osiecznej.
§7
1. Rekrutację do Gimnazjum prowadzi Szkolna Komisja powołana przez Dyrektora
Szkoły.
2. Szkolna Komisja:
- przeprowadza postepowanie rekrutacyjno- kwalifikacyjne
- ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
- sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
3. Dyrektor ogłasza listę uczniów przyjętych i listę uczniów nieprzyjętych do
Gimnazjum w terminie określonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
4. We wszystkich sprawach wątpliwych decyzje podejmuje Dyrektor Gimnazjum w
Osiecznej.
§8
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny 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/opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia,
uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym.

3

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
§9
W przypadku, jeżeli Szkoła po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor ustala terminy postępowania uzupełniającego.
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