Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego
we Wrześni

Regulamin rekrutacji uczniów
do klas pierwszych
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
§ 1 Podstawa prawna
Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
2. ZARZĄDZENIE NR 110.1.4.2016 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do
publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017
3. Uchwała NR XIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Września
4. Ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 2 Wymagane dokumenty:
1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Gimnazjum nr 2 w
terminie podanym w załączniku do regulaminu.
2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie :
a. Zgłoszenie dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum lub
wniosek o przyjęcie do gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub skopiowanym ze
strony (http://www.gimnazjum-2.wrzesnia.pl): ,
b. Dwie podpisane fotografie 30 x 40 mm.,
c. Odpis aktu urodzenia- ksero,
d. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał,
e. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie VI – oryginał,
f. Posiadane dokumenty potwierdzające dostosowania form i metod pracy (opinie
i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej),
g. Zaświadczenie stwierdzające uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego,
§ 3 Szkolna komisja rekrutacyjna
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną,
wyznacza jej przewodniczącego.
2. Dyrektor ustala termin posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
3. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
a. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w
regulaminie,
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b. przeprowadza sprawdzian predyspozycji językowych oraz próbę sprawności
fizycznej,
c. ogłasza
listę
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły,
d. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
e. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i
nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
f. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
4. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły zgodnie z terminami
ogłoszonymi przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 110.1.4.2016 WKO z dnia 28 stycznia 2016r.)) .
§ 4 Zasady naboru
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się :
a) Z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
danego gimnazjum,
b) Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje
wolnymi miejscami.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż
liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się
uwzględniając kryteria i punktację:
1)świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 10punktów;
2)szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 6punktów;
3)rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
będzie uczęszczało do tej szkoły –5punktów;
4)wielodzietność rodziny kandydata w rozumieniu Karty Dużej Rodziny –4punkty;
5)rodzice lub jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata pracuje w
miejscowości należącej do obwodu danej szkoły –3punkty;
6)rodzice lub jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata jest absolwentem
danej szkoły –2punkty
3. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybiera
uczniów przyjętych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów,
o których mowa w ust. 2
5. Komisja przydzielając do klas pierwszych kieruje się następującymi zasadami:
Liczba uczniów przyjmowanych do klas I nie może być większa niż 30 osób,
W miarę możliwości należy zwrócić uwagę na miejsce zamieszkania ucznia,
Dobór do klasy powinien odbywać się na zasadzie zróżnicowania poziomu
dydaktycznego.
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§ 4.1 Zasady naboru do klasy matematyczno-informatycznej
1. O przyjęciu do klasy matematyczno-informatycznej decyduje łączna liczba
zdobytych punktów z poszczególnych kryteriów :
a) Punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie klasy VI wg zasad :
ocena zachowania: wzorowe – 6pkt. ,bardzo dobre- 5pkt, dobre -4pkt.
z przedmiotów: matematyka, informatyka, przyroda:
celujący – 6pkt.
Bardzo dobry – 5pkt.
Dobry – 4pkt.
b) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie końcowym – max 30pkt.,
c) Inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej 0-6pkt.
d) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
kwalifikacyjnym wynosi: 60pkt.
2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów,
o których mowa w ust. 1
3. Liczba uczniów przyjmowanych do klasy matematyczno-informatycznej nie może
być większa niż 28 osób.
4. Uczeń posiada w domu dostęp do Internetu.
§ 4.2 Zasady naboru do klasy europejskiej
1. O przyjęciu do klasy europejskiej decyduje łączna liczba zdobytych punktów z
poszczególnych kryteriów :
a) Punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie klasy VI wg zasad :
ocena zachowania: wzorowe – 6pkt. ,bardzo dobre- 5pkt, dobre -4pkt.
z przedmiotów: j. polski, historia i społeczeństwo, język obcy:
celujący – 6pkt.
Bardzo dobry – 5pkt.
Dobry – 4pkt.
b) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie końcowym – max 30pkt.,
c) Inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej 0-6pkt.
d) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
kwalifikacyjnym wynosi: 60pkt.
2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów,
o których mowa w ust. 1
§ 4.3 Zasady naboru do klasy dwujęzycznej
1. Kandydaci do klasy dwujęzycznej ubiegają się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z
językiem angielskim .
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2. Z uwagi na założenia programowe klasy dwujęzycznej język angielski jest kontynuacją
nauczania tego języka w zakresie szkoły podstawowej (poziom III.1).
3. Do klasy dwujęzycznej mogą być przyjęci uczniowie z obwodów, w których nie jest
tworzona klasa dwujęzyczna.
4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których
mowa w ust. 4
5. Kandydaci muszą przystąpić do testu sprawdzającego predyspozycje i uzdolnienia do nauki
języków obcych, który odbędzie się w Gimnazjum nr 2 w terminie: 20-25 maja 2016 roku
Sprawdzian składa się z kilkunastu ćwiczeń i trwa zwykle 90 minut. Nie sprawdza on wiedzy
kandydatów, lecz odwołuje się do ich umiejętności językowych. Z wynikami będzie można
zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.
6. O przyjęciu do klasy dwujęzycznej decyduje łączna liczba zdobytych punktów z
poszczególnych kryteriów :
a) Liczba punktów z testu predyspozycji i uzdolnień do nauki języków obcych –
maksymalnie 40 punktów.
b) Punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie klasy VI wg zasad :
ocena zachowania: wzorowe – 6pkt. ,bardzo dobre- 5pkt, dobre -4pkt.
z przedmiotów: j. polski, historia i społeczeństwo, język obcy:
celujący – 6pkt.
Bardzo dobry – 5pkt.
Dobry – 4pkt.
c) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie końcowym – max 30pkt.,
d) Inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej 0-6pkt.
e) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
kwalifikacyjnym wynosi: 100pkt.
f) W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów o
przyjęciu zdecyduje wyższa liczba punktów zdobytych na teście predyspozycji
językowych.

§ 4.4 Zasady naboru do klasy sportowej:
1. Kandydatem do klasy pierwszej sportowej Gimnazjum nr 2 we Wrześni może być
uczeń, który:
a) uzyskał odpowiednią ilość punktów z testu sprawności fizycznej opracowanego
przez nauczycieli wychowania fizycznego
b) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza
pierwszego kontaktu lub zaświadczeniem z Przychodni Sportowo – Lekarskiej
c) posiada pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych ) na udział w zajęciach
klasy sportowej
d) dopełnił pisemnego kontraktu (umowy) pomiędzy szkołą a rodzicami (opiekunami
prawnymi), który umożliwi przeniesienie ucznia z klasy sportowej w przypadku
stwierdzenia braku jego przydatności w zajęciach sportowych.
2. Do klasy sportowej mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu Gimnazjum nr 2.
3. W skład komisji rekrutacyjnej do klasy sportowej wchodzą:
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Koordynator ds. sportu jako przewodniczący
nauczyciele – trenerzy prowadzący zajęcia w danym roczniku w klasach
sportowych.
§ 5 Terminarz rekrutacji:
22 lutego – 31 marca 2016
20 – 25 maja 2016
23 maja 2016 godz. 16.00
do 2 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

Do 1 lipca 2016 r.

Do 5 lipca 2016 r.

Do 7 lipca 2016r.

Do 11 lipca 2016r.

Składanie dokumentów dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły
Sprawdzian predyspozycji językowych dla
kandydatów do klasy dwujęzycznej
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów
do klasy sportowej
Ogłoszenie
wyników
sprawdzianu
predyspozycji językowych i sprawności
fizycznej
Złożenie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowanie
rekrutacyjnym.
Ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły
Złożenie oświadczenia woli podjęcia nauki w
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego
we Wrześni poprzez dostarczenie oryginałów
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
Niedostarczenie w wymienionym terminie
oryginału świadectwa oznacza rezygnację
kandydata z nauki w gimnazjum.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i
listy kandydatów nieprzyjętych

Regulamin Rekrutacji został przyjęty opinią Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 im.
Andrzeja Prądzyńskiego w dniu 02 lutego 2016 roku.

