ZASADY NABORU UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II W KOWALEWIE POMORSKIM

Regulamin i kalendarz rekrutacji.

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 208)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. z 2004 r. Nr26, poz. 232).
3. Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji oraz
terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów.
4.Statut Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła Ii w Kowalewie Pomorskim

II. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

§1
1. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim prowadzi nabór :


Do klasy pierwszej Gimnazjum, dla którego ustalono obwód, dzieci i młodzież
zamieszkałe w tym obwodzie, przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia
rodzica.



Do oddziałów integracyjnych w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie
posiadający orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej.



Do oddziałów sportowych przyjmowani są uczniowie, po uzyskaniu pisemnej zgody
rodziców (prawnych opiekunów).



Do oddziałów z rozszerzonym językiem angielskim przyjmowani są uczniowie na
podstawie wyników testu sprawdzającego poziom zaawansowania językowego
przeprowadzanego zgodnie z odrębnymi przepisami (zgodnie z programem klasy z
rozszerzonym językiem angielskim). O terminie testu informowani są rodzice
uczniów listownie lub telefonicznie. Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych następuje nie później niż siódmego dnia (licząc dni robocze) od daty
przeprowadzenia sprawdzianu.

2. Ostatecznym terminem składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenia o wyniku sprawdzianu na koniec klasy VI oraz kart zdrowia ucznia jest
pierwszy poniedziałek od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Ostateczna decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy podejmuje dyrektor szkoły na
podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

§2
1. Rekrutację koordynuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
2. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły.

§3

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim obowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły
w terminach określonych w terminarzu, następujące dokumenty:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po
szóstej klasie szkoły podstawowej;
b) w przypadkach uzasadnionych opinie lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych;
c)

kartę zdrowia ucznia;

d)

podanie o przyjęcie do gimnazjum (zał. nr 1)

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami. Podania kandydatów spoza rejonu, którzy na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej mają ocenę nieodpowiednią lub naganną

z zachowania, nie będą rozpatrywane.
3. Ostateczną decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum ucznia zamieszkałego
poza obwodem podejmuje dyrektor szkoły.

III.

Kryteria naboru do klasy z rozszerzonym językiem angielskim

O przyjęcie do klasy z rozszerzonym językiem angielskim może ubiegać się kandydat, który:
przystąpi do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w ustalonym terminie.
W rekrutacji uwzględniane są tylko wyniki tych kandydatów, którzy przystąpili
do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kowalewie Pomorskim.
Ogłoszenie wyników sprawdzianu
przeprowadzeniu testu.

nastąpi

najpóźniej siódmego dnia

roboczego po

Do klasy z rozszerzonym językiem angielskim przyjmowani są uczniowie, którzy
pozytywnie zaliczyli sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych organizowanych
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przystępują do sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych.
Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje Dyrektor szkoły.

IV.

Kryteria naboru do klas integracyjnych

1. Naboru uczniów do oddziałów integracyjnych dokonuje Szkolna Komisja
Rekrutacyjna. Komisja podejmuje decyzje, jakie dzieci zakwalifikowane zostaną do
oddziału integracyjnego, biorąc pod uwagę możliwości placówki, specyfikę
niepełnosprawności dzieci, dostosowania architektoniczne, kwalifikacje kadry,
oczekiwania i potrzeby rodziców.
2. Zgodnie z regulacją prawną klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym do
5uczniów, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym na pierwszy rok, na cały
etap nauki w gimnazjum lub na czas nieokreślony.

3. Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do klasy integracyjnej na wniosek
rodziców lub prawnych opiekunów. Ważnym kryterium doboru pozostałych uczniów są
indywidualne predyspozycje (kultura osobista, wrażliwość, komunikatywność).
4. Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia ucznia niepełnosprawnego
w przypadku, gdy szkoła nie jest w stanie zapewnić dziecku właściwych warunków
kształcenia i rewalidacji, co wynikać może ze specyfiki niepełnosprawności dziecka lub
innych problemów niezależnych od Dyrektora szkoły.
5. Po podjęciu decyzji o nauce dziecka w naszej placówce rodzice powinni dostarczyć
następujące dokumenty:





V.

orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
w klasie integracyjnej w szkole masowej;
podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły;
kartę zdrowia ucznia;
podanie o przyjęcie do gimnazjum.

Kryteria naboru do klas sportowych

Dla kandydatów do klas sportowych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie
Pomorskim szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza testy zaliczeniowe;:



sprawności fizycznej ogólnej,
sprawdzian uzdolnień kierunkowych do danej dyscypliny sportowej

1. Sprawdziany: sprawności fizycznej ogólnej i uzdolnień kierunkowych odbędą się
w ustalonym terminie.
2. Ogłoszenie wyników sprawdzianów nastąpi najpóźniej siódmego dnia roboczego po
ich przeprowadzeniu.
3. Zakres testów sprawności ustalany jest corocznie przez nauczycieli wychowania
fizycznego, w zależności od planowanego profilu klasy.

VI.

Kryteria naboru do klasy biologiczno – chemicznej

O przyjęcie do klasy biologiczno – chemicznej może ubiegać się kandydat, który: przystąpi
do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w ustalonym terminie.
W rekrutacji uwzględniane są tylko wyniki tych kandydatów, którzy przystąpili
do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kowalewie Pomorskim.
Ogłoszenie wyników sprawdzianu
po przeprowadzeniu testu.

nastąpi

najpóźniej siódmego

dnia

roboczego

Do klasy biologiczno-chemicznej przyjmowani są uczniowie, którzy pozytywnie zaliczyli
sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
Przy naborze do klasy biologiczno-chemicznej brana jest pod uwagę roczna ocena z przyrody
z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych związanych z przedmiotami matematyczno przyrodniczymi dla szkół podstawowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty nie muszą przystępować do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje Dyrektor szkoły.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie
określonym w kalendarzu rekrutacji.
Po zakończeniu rekrutacji w terminie określonym przez zarządzenie zewnętrzne przydział
do klas jest ostateczny i nie podlega weryfikacji na indywidualne prośby rodziców.
Odstępstwa stanowią:
a) prośba rodzica lub prawnego opiekuna o przepisanie ucznia z klasy ogólnodostępnej
do integracyjnej, jeśli pozwala na to liczebność oddziału oraz uczeń spełnia kryteria określone
regulaminem,
b) decyzja Dyrektora dotycząca istotnych kwestii organizacyjnych.
1. Kalendarz rekrutacji na dany rok szkolny podawany jest do wiadomości zgodnie
z Zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2. Wszelkie informacje o zasadach naboru do klas pierwszych dostępne są
w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.

Kalendarz rekrutacji zgodny z zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
w danym roku szkolnym.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00005206_01_01.pdf

