
Regulamin przyjęć uczniów do 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Baranowie 

na rok szkolny 2014/2015 

1. Podstawa prawna. 
1.1.  Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572) z 

późniejszymi zmianami.  
1.2.  Ustawa z dnia 6. 12. 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) 
1.3. Zarządzenie Nr 9 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 21. 02. 2014 r. w sprawie ustalenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do 
publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim. 

2. Zasady ogólne. 
2.1.  Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są uczniowie posiadający świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o 
wynikach sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, przeprowadzonego w klasie szóstej 
szkoły podstawowej. 

2.2.  Uczniowie zamieszkali w obwodzie Gimnazjum przyjmowani są z urzędu na podstawie 
zgłoszenia rodziców. 

2.3.  Uczniowie zamieszkali poza obwodem Gimnazjum przyjmowani są po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum.  
3.1. W terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. rodzice kandydatów są zobowiązani, do 

zgłoszenia dziecka w sekretariacie Gimnazjum (art. 18 pkt. 1 Ustawy o systemie oświaty) poprzez 
wypełnienie wymaganego przez szkołę formularza zgłoszeniowego. 

3.2. W terminie od 27 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r., kandydaci są zobowiązani do dostarczenia 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej. 

3.3. Niedostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 3.2 będzie oznaczało rezygnację z nauki  
w Gimnazjum. 

3.4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum, z uwzględnieniem podziału na klasy 
nastąpi w dniu 7 lipca 2014 r. o godzinie 10.00. 

4. Procedury przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum. 
4.1. Jeżeli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców mogą być przyjęci do 

Gimnazjum absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum.  
4.2. W terminie od 27 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r., kandydaci zamieszkali poza obwodem 

Gimnazjum są zobowiązani do dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
i zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 
w klasie szóstej szkoły podstawowej. 

4.3. W terminie od 3 lipca 2014 r. do 5 lipca 2014 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora Gimnazjum dokona analizy dostarczonych dokumentów, przeprowadzi kwalifikację 
kandydatów zgodnie z kryteriami postępowania rekrutacyjnego wymienionymi w pkt 5 i sporządzi 
protokół z postępowania rekrutacyjnego. 

4.4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum, z uwzględnieniem podziału na klasy 
nastąpi w dniu 7 lipca 2014 r. o godzinie 10.00.  



4.5. Kandydat może odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w 
sprawie przyznanych punktów, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych. 

4.6. Rodzice kandydatów w ciągu trzech dni od ogłoszenia listy przyjętych powinni potwierdzić chęć 
podjęcia nauki w Gimnazjum poprzez wypełnienie wymaganego przez szkołę formularza 
zgłoszeniowego. 

4.7. Niewypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 4.6, będzie oznaczało 
rezygnację z podjęcia nauki w Gimnazjum. 

5. Kryteria postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum. 
5.1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum może otrzymać w 

postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym: 
5.1.1. 40 punktów za sprawdzian przeprowadzony w klasie szóstej szkoły podstawowej. 
5.1.2. 40 punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, 

 matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego  
5.1.3. 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

 podstawowej. 
5.2. Oceny uzyskanym na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są przeliczane na punkty 

według następującej skali: 
• celujący – 8 pkt  
• bardzo dobry – 7 pkt  
• dobry – 5 pkt  
• dostateczny – 3 pkt  
• dopuszczający – 1 pkt 

5.3. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są 
punktowane zgodnie z zasadami: 

• za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt, 
• za jedno dokonanie na szczeblu powiatowym 5 pkt; za 2 i więcej dokonań na szczeblu 

powiatowym 10 pkt; za jedno dokonanie na szczeblu gminnym 3 pkt; za dwa i więcej dokonań 
na szczeblu gminnym 5 pkt, z poniżej wskazanych osiągnięć: 

� zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu 
powiatowym, 

� zajęcie I miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu gminnym, 
� zajęcie od I do III miejsca w konkursach lub zawodach artystycznych 

organizowanych na szczeblu powiatowym, 
� zajęcie I miejsca w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych na 

szczeblu gminnym, 
� zajęcie od I do III miejsca w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych 

konkursach tematycznych organizowanych na szczeblu powiatowym, 
� zajęcie I miejsca w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach 

tematycznych organizowanych na szczeblu gminnym. 
5.4. Pierwszeństwo wśród ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum mają laureaci 

lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych  
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z art. 22, ust. 2, pkt 8 
ustawy o systemie oświaty. Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów, o których mowa w pkt 
5.1. 

5.5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez więcej niż jednego kandydata na ostatnie 
miejsce w grupie rekrutacyjnej, na listę zakwalifikowanych do klas pierwszych zostanie wpisany 
ten z kandydatów, który w następującej kolejności: 

5.5.1. na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał wyższą ocenę zachowania, 
5.5.2. na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał wyższą średnią ocen. 


