Szanowni Rodzice/Opiekunowie uczniów klas szóstych szkół podstawowych
1 czerwca 2016 r. zgodnie z zarządzeniem nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia
21 stycznia 2016 r. rozpoczyna się rekrutacja do publicznych gimnazjów na rok szkolny
2016/2017.
Wyboru gimnazjum, w obwodzie którego uczeń zamieszkuje, dokonujecie Państwo,
wypełniając druk Zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej gimnazjum, który będzie można
pobrać ze strony internetowej naszego gimnazjum. Będzie on także dostępny w sekretariacie
gimnazjum.
Jeżeli dokonujecie Państwo wyboru gimnazjum spoza obwodu, należy wypełnić
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej gimnazjum, który będzie można pobrać
ze strony internetowej naszego gimnazjum. Druk wniosku będzie także dostępny
w sekretariacie gimnazjum.
Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku macie Państwo czas
do 22 czerwca 2016 r. do godz. 12.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
Jolanta Dąbrowska
ZASADY NABORU UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 im. J. Kochanowskiego w Koluszkach przyjmuje się
kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:
1) z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 1;
2) w wyniku postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem
Gimnazjum nr 1, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej
co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum w pierwszej kolejności.
3. Kandydatów spoza obwodu Gimnazjum nr 1 przyjmuje się na podstawie kryteriów
określonych przez organ prowadzący szkołę, tj. gminę Koluszki:
WARTOŚĆ
PUNKTOWA

LP.

KRYTERIUM NABORU

DOKUMNETY
POTWIERDZAJĄCE

1

Rodzeństwo kandydata spełnia
obowiązek szkolny w tej samej
szkole/zespole szkół

2

Dane potwierdza dyrektor szkoły
na podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej jednostki

2

Kandydat do gimnazjum jest
absolwentem szkoły podstawowej
wchodzącej w skład zespołu szkół

1

Dane potwierdza dyrektor szkoły
na podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej jednostki

3

Wielodzietność rodziny kandydata:
troje dzieci - 1punkt;
czworo dzieci - 2 punkty;
pięcioro i więcej dzieci - 3 punkty

od 1 do 3

Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

4

5

Wyniki nauczania: średnia ocen ze
świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej:
średnia od 4,00 do 4,74 - 1 punkty;
od 4,75 do 5,00 - 2 punkty;
od 5,01 do 6,00 – 3 punkty
i ocena z zachowania:
wzorowa – 2 punkty;
bardzo dobra - 1 punkt.
Szczególne osiągnięcia ucznia
odnotowane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

od 1 do 5

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej

1

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej

4. W roku szkolnym 2016/17 będzie utworzona jedna 26 – osobowa klasa z rozszerzonym
programem wychowania fizycznego. W klasie będzie realizowany projekt z języka
niemieckiego „Łączy nas sport”.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w klasie uczniowie zostaną przyjęci
na podstawie punktów przyznanych za:
a) osiągnięcia sportowe wymienione na świadectwie:
 15 pkt. udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim
 10 pkt. udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim
 8 pkt. udział w zawodach na szczeblu rejonowym
 5 pkt. udział w zawodach na szczeblu powiatowym
 3 pkt. udział w zawodach na szczeblu gminnym
b) ocenę końcową z klasy szóstej z wychowania fizycznego
 8 pkt. za ocenę celującą
 6 pkt. za ocenę bardzo dobrą
 4 pkt. za ocenę dobrą
 2 pkt. za ocenę dostateczną
c) ocenę końcową z klasy szóstej zachowania
 5 pkt. za ocenę wzorową
 4 pkt. za ocenę bardzo dobrą
 3 pkt. za ocenę dobrą
 1 pkt. za ocenę poprawną
5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjęty rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.
6. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni.
7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
8. Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
9. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, do końca
sierpnia przeprowadza postępowanie uzupełniające.
Terminarz naboru:
od 1.06 do 22.06. 2016r. do godz. 12 – przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków
od 24 do 28.06.2016 do godz. 12 – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu
od 29.06 do 1.07.2016 – analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną
6.07.2016r. do godz. 12 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
11.07.2016 r. do godz. 12 – wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

