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Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 

w Sępólnie Krajeńskim 

 na rok szkolny 2014/2015, 2015/2016 

 

I. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2014r. poz. 7). 

2. Zarządzenie nr 0050.1.3/2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 

marca 2014 r. w sprawie standardów w placówkach oświatowych, dla których 

Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym   

 

II. Przepisy ogólne 

 

1. Regulamin określa tryb przyjmowania uczniów do oddziałów przedszkolnych, 

klasy I  szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum, kryteria stosowane w 

postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania punktów, wymagane 

dokumenty oraz wskazuje terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy 

składania dokumentów. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach – należy przez to 

rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o szkole – należy przez to 

rozumieć oddziały  przedszkolne, szkołę podstawową i gimnazjum w Zespole 

Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. 
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I KLASA 

GIMNAZJUM 

 

I. Wymagane dokumenty 

 

1. Zgłoszenie  - dziecko z obwodu. 

2. Wniosek o przyjęcie – dziecko spoza obwodu. 

3. Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły. 

 

 

II. Ogólne kryteria rekrutacji 

 

1. Do pierwszej klasy gimnazjum młodzież zamieszkałą w  obwodzie  szkoły przyjmuje 

się  z urzędu.  

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców lub 

wniosku. 

3. Kryteria rekrutacji dziecka spoza obwodu: 

a) dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia, obowiązki zawodowe 

rodzica/rodziców realizowane są w miejscowości, w której znajduje się szkoła,  

b) kontynuacja nauki w klasie pierwszej gimnazjum po ukończeniu szkoły 

podstawowej w danej placówce, 

c) kontynuowanie nauki w szkołach wchodzących w skład zespołu, w którym 

obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata, 

d) pokrewieństwo z pracownikami szkoły, 

e) wyniki i osiągnięcia kandydata: 

Lp. Kryterium Max 

liczba 

Uwagi 

1. Oceny z 5 przedmiotów, spośród wszystkich 

obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

- język polski, 

- matematyki 

-język obcy- wiodący, 

-przyroda, 

-historia 

30 Ocena x 1 pkt. 

Celujący-6 

Bardzo dobry-5 

Dobry-4 

 

2. Finaliści 1 i 2 miejsce w konkursach na szczeblu 

województwa 

10  

3. Razem 40  
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f) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez uczniów na  I etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie o przyjęciu do szkoły decydować 

będzie : 

 Ocena z zachowania. 

 

 

III Terminy rekrutacji 

W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 ustala Kurator Oświaty  

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata.  

2.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego, szkoły 

podstawowej oraz gimnazjum danego typu szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

3.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

4.  Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym 

miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz uzyskaną liczbą punktów- w ciągu 7 

dni od posiedzenia komisji rekrutacyjnej. Przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów, aż do wyczerpania miejsc. 

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

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

6.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata.  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 
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liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

7.  Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

8.  Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym 

mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie 

dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

9.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

10.   Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie 

rekrutacyjne. 

11.  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

12.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku. 

13. Komisja rekrutacyjna powoływana jest przez Dyrektora Szkoły, który określa jej 

zadania i obowiązki zgodnie z regulaminem rekrutacji. 

14. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną do 28.02 każdego roku. 

 

15. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

a) pedagog, 

b) wicedyrektor, 

c) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

d) nauczyciel gimnazjum, 

e) nauczyciel edukacji przedszkolnej. 

 

16. Komisja rekrutacyjna zbiera się w ustalonych przez dyrektora terminach. 

 

Przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 09.04.2014 r. 

 


