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Regulamin Rekrutacji Uczniów  

do Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku 

na rok szkolny 2015/2016 

 

  

Opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie światy oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) art. 9-15. 

2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 

2015r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu 

przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego,  

a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 

2015/2016. 

3. Statut Szkoły § 33, § 33a. 

§ 1 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku przyjmuje się 

na podstawie: 

 z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, 

 na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku, 

w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Dyrektor gimnazjum do 28 lutego 2015r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria 

rekrutacji oraz warunki przyjęć, o  których mowa w § 1ust. 2. 
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§ 2 

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu 

w Rybniku uczniów zamieszkałych w obwodzie jest potwierdzenie woli uczęszczania 

za pomocą witryny, z której należy wydrukować stosowną deklaracje, podpisać i 

dostarczyć do sekretariatu gimnazjum  w terminie od 14 kwietnia (od godziny 8:00) 

do 21 maja br. (do godziny 15:00). Potwierdzenia woli uczęszczania do gimnazjum 

obwodowego można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa 

powyżej bezpośrednio w sekretariacie gimnazjum obwodowego (z pominięciem 

witryny internetowej). 

2. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły czyli 

kandydatów oraz na wolne miejsca jest prowadzone przez witrynę naborową dla 

rodziców kandydatów, dostępną od 14 kwietnia (od godziny 8:00) do 21 maja br. 

(do godziny 15:00), z której należy wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć do 

dyrektora gimnazjum „pierwszego wyboru”, w powyższym terminie. Do wniosku 

dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów opisanych w §3 składane 

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata.  

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3.  Warunkiem przyjęcia do gimnazjum  (zarówno dziecka które potwierdziło wolę 

uczęszczania do gimnazjum obwodowego jak i kandydata zakwalifikowanego do 

gimnazjum nie obwodowego) jest dostarczenie: 

 kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopii zaświadczenia o 

wynikach sprawdzianu oraz kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata 

lub finalisty konkursów interdyscyplinarnych (dotyczy tylko tych uczniów 

którzy takie tytuły uzyskali) w terminie do 30 czerwca br. 

 (do godziny 15:00). 

Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez  

dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. 

 oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia oraz oryginału zaświadczenia 

o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów interdyscyplinarnych 

 w terminie do 6 lipca br. (do godziny 15:00). 
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§ 3 

1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum  

nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku jest większa niż liczba wolnych miejsc, 

którymi dysponuje gimnazjum, pierwszeństwo mają kandydaci, którzy spełniają 

następujące kryteria: 

a) Gimnazjum wybiera 5 przedmiotów punktowanych, spośród wszystkich 

obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej .Przedmioty do 

wyboru: j. polski, j. obcy, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda.  

b) Max liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 90, przy czym podział jest następujący: 

 Przedmioty punktowane (ze świadectwa) max 30 punktów (5 przedmiotów x 6 pkt). 

Celujący – 6 pkt, bardzo dobry – 5 pkt, dobry – 4 pkt, dostateczny – 3 pkt, 

dopuszczający – 2 pkt.  

 Sprawdzian na koniec SP max 40 punktów (1 pkt ze sprawdzianu = 1 pkt 

rekrutacyjny). 

 Sprawdzian z języka angielskiego na koniec SP max 10 punktów (1 pkt ze 

sprawdzianu=0,25 pkt rekrutacyjny) 

 Finalista konkursów interdyscyplinarnych (humanistyczny, matematyczno 

przyrodniczy) 8 punktów. 

 Osiągnięcie dodatkowe – świadectwo z wyróżnieniem 2 punkty. 

c) Laureaci konkursów interdyscyplinarnych (humanistyczny, 

matematyczno-przyrodniczy) są przyjmowani niezależnie od punktacji. 

 

2. Jeżeli próg punktowy zostanie osiągnięty przez większą liczbę kandydatów niż liczba 

miejsc (wyniki ex aequo) to o przyjęciu do szkoły będą decydować następujące tzw. 

kryteria ustawowe: 

a) miejsce zamieszkania kandydata Rybnik - potwierdzone oświadczeniem rodzica, 

b) wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica, 

c) niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, 

d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem 

o niepełnosprawności, 

e) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem 

o niepełnosprawności, 
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f) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- potwierdzona orzeczeniem 

o niepełnosprawności, 

g) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym 

wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

h) objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym 

objęcie dziecka pieczą. 

Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie. 

 

§ 4 

1. Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Komisja Rekrutacyjna: 

a) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego, w szczególności z zachowaniem 

obowiązujących zasad rekrutacji, 

b) przygotowuje oraz podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, 2 lipca 2015r.  

(do godziny 15.00), 

c) przygotowuje oraz podaje od publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, do dnia 7 lipca 2015r. (do godziny 15.00), 

d) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego, 

e) weryfikuje dane zawarte w dostarczonych wnioskach, 

f) w procesie rekrutacji systemu elektronicznego sprawuje nadzór nad poprawnością 

jego wykorzystania, 

g) sporządza w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnienia odmów 

przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili, 

h) niezwłoczne udziela Dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w 

odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej, 
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i) dba o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu 

rekrutacji, z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

§ 5 

Tryb odwoławczy: 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 

5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego 

 z wnioskiem.  

2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego.  

3. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno 

zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który 

przeprowadzana jest rekrutacja.  

§ 6 

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu 

arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania: 

 ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art.16 ust.8 

ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz U. nr 67 poz. 329 z 1996r.), 
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 ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły 

publicznej, 

 świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej 

ucznia. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych       

ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do 

której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki 

i wychowania fizycznego. 

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących 

dane zajęcia. 

§ 7 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole nie dłużej 

niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do gimnazjum. 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celu postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w gimnazjum przez okres roku. 

§ 8 

1.    Regulamin rekrutacji podjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej z 26 lutego 2015r.  


