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Regulamin rekrutacji kandydatów  

do klas pierwszych 

Gimnazjum przy Zespole Szkół w Gowidlinie  

w roku szkolnym 2014/2015 

  

 I. Podstawę prawną rekrutacji stanowią: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  

z póź. zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  

z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z póź. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 977); 

4. Zarządzenie nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014r.  

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów  

w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015; 

5. Statut Zespołu Szkół w Gowidlinie. 

  

II. Do klasy pierwszej Gimnazjum w Gowidlinie przyjmuje się:  

1. Z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum na 

podstawie zgłoszenia rodziców. 

2. Na wniosek rodziców - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem 

gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

  

  

 III. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria 

naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w Gowidlinie: 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej gimnazjum decyduje suma punktów, 

możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 100, w tym: 



 
 

 

 
 

 

Zespół Szkół w Gowidlinie 

 ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 

83 – 341 Gowidlino 

Tel. (058) 6856 555, Fax (058) 6856 605 
 

www.gowidlino.edu.pl,  e – mali zsgowidlino@wp.pl  

a) 40 punktów - punkty uzyskane w wyniku sprawdzianu przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu  

o szczegółowych wynikach sprawdzianu, 

b) 40 punktów - punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

do klasy ogólnej – j. polski, matematyka, historia, j. obcy – obowiązkowy, 

c) 20 punktów – za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej 

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: 

a) celujący – 10 pkt  

b) bardzo dobry – 8 pkt  

c) dobry – 5 pkt  

d) dostateczny – 3 pkt  

e) dopuszczający – 1 pkt  

3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej: 

a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 4 punkty,  

b) za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty* 

- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 6 punktów,  

- finalista konkursu wojewódzkiego - 4 punkty,  

c) za osiągnięcia sportowe i artystyczne: 

I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów  

I – III miejsce w województwie - 4 punktów  

I – III miejsce w powiecie - 3 punkty  

d) za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub 

innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym - 3 punktów, 

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty  

4. laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani  
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w pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

5. warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum jest co najmniej dobre 

zachowanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

IV. Oferta edukacyjna Gimnazjum w Gowidlinie w roku szkolnym 2014/2015. 

Lp. Typ klasy Języki obce 
Warunki przyjęcia  

z obwodu 

1.  

Klasy ogólne 

- obowiązkowy język angielski kontynuacja  

po szkole podstawowej 

- obowiązkowy język niemiecki nauka od 

podstaw 

Według zgłoszeń 

 

V. Terminarz:  

1. Kandydaci do Gimnazjum składają podania od 3 marca 2014r. do 30 maja 2014r. 

Formularz podania i Zasady rekrutacji udostępnione są w sekretariacie szkoły lub na 

stronie www.gowidlino.edu.pl   

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej /oryginał/ oraz zaświadczenie  

o wynikach sprawdzianu /oryginał/ należy dostarczyć do sekretariatu Gimnazjum  

od 27 czerwca 2014r. do 2 lipca 2014r. do godz.1200. 

3. Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych 

gimnazjów 4 lipca 2014r. do godz. 1200.  

  

VI. W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum wymagane są następujące 

dokumenty:  

1. Podanie o przyjęcie do gimnazjum. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu. 

4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

5. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim. 

http://www.gowidlino.edu.pl/
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VI. Postanowienia końcowe  

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

2. Liczba uczniów w każdym oddziale dostosowana jest do wymogów szkoły i ustaleń 

JST. 

3. Ustalenia te są wiążące dla Gimnazjum i nie ma odstępstw od ustalonej liczebności 

poszczególnych klas bez zgody JST. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektorowi przysługuje prawo 

indywidualnego rozpatrzenia podania rodzica o przyjęcie dziecka do gimnazjum po 

terminie rekrutacji lub przeniesienia ucznia do innego oddziału. Decyzja dyrektora jest 

ostateczna, nie przysługuje prawo odwołania do wyższych instancji. 

 

 


