ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM NR 4 IM. STANISŁAWA
LEMA
W KOSZALINIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Podstawa prawna rekrutacji
1. art. 9 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2014 r. , poz. 7
2. Zarządzenie Nr 3/2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
15 stycznia 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do
publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny
2015/2016
§ I Postanowienia wstępne
1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 odpowiada dyrektor szkoły.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Szkolna Komisję
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
3. W pracach Komisji uczestniczą min. Wicedyrektorzy, kandydaci na
wychowawców klas pierwszych i specjalista informatyk
§ II Zasady rekrutacji
1. Składanie przez rodziców za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod
adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl
 zgłoszenie podjęcia przez dziecko nauki w klasie I w gimnazjum, w obwodzie,
którego mieszka dziecko;
 podania o przyjęcie dziecka na wolne miejsca do klasy I gimnazjum spoza
obwodu;
Wygenerowane w systemie podanie należy dostarczyć do szkoły pierwszego
wyboru.
2. Do klas pierwszych przyjmuje się:
 z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
Gimnazjum nr 4 im. Stanisława Lema w Koszalinie;
 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy
będą mieli pierwszeństwo przy naborze do szkoły ( aktualny oryginał
orzeczenia na III etap edukacyjny – gimnazjum – należy dostarczyć do
sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 11 maja 2015 ),
 absolwentki szkół podstawowych zakwalifikowane do klasy o profilu piłki
ręcznej,
 absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr
4 im. Stanisława Lema (po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli gimnazjum będzie dysponowało wolnymi miejscami).

3. Kryteria naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem
Gimnazjum nr 4 im. Stanisława Lema
1. Do Gimnazjum nr 4 im. Stanisława Lema w Koszalinie w pierwszej kolejności
przyjmowani są kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę punktów
wynikającą z ich zsumowania za poszczególne kryteria.
Kryteria oraz liczby punktów za ich spełnienie:

Kryterium
Wynik sprawdzianu w klasie VI
szkoły podstawowej

Liczba punktów
Liczba punktów ze
sprawdzianu maksymalnie 40 pkt

Finalista konkursu przedmiotowego
na szczeblu wojewódzkim:
- Konkurs Języka Polskiego
- Konkurs Matematyczny
Ocena ze świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej z
przedmiotów:
Język polski, matematyka, jeżyk
obcy (angielski lub niemiecki)

15 pkt

Celujący- 10 pkt

Sposób dokumentowania
Zaświadczenie OKE
Zaświadczenie
potwierdzające tytuł
finalisty

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej

Bardzo dobry- 8 pkt
Dobry- 6 pkt
Dostateczny- 4 pkt

Średnia ocen ze wszystkich
przedmiotów na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

Dopuszczający- 2 pkt
do 3,99 - 0 pkt

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej

4,00 - 4,24 - 4 pkt
4,25 - 4,74 - 6 pkt
4,75 - 4,99 - 8 pkt

Ocena z zachowania

od 5,00 - 10 pkt
Dobre - 1 pkt

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej

Bardzo dobre - 3 pkt
Wzorowe - 5 pkt
Sprawdzian uzdolnień
kierunkowych w przypadku
oddziałów sportowych

30 pkt

Zaświadczenie o wyniku
sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych

2. Przyjmuje się uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 4
im. Stanisława Lema w Koszalinie, którzy uzyskali w klasie szóstej ocenę
z zachowania przynajmniej „poprawną”.
3. W pierwszej kolejności bez względu na kryteria ustalone dla uczniów spoza
obwodu szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną kopię potwierdzającą uzyskany tytuł.
4. W przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów
brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:







wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość
§ III Harmonogram naboru

do 27 lutego 2015 r.
do godz. 15.00
od 11 maja 2015 r.

Podanie do wiadomości kandydatów informacji dotyczących kryteriów
przyjęć do szkoły.
Składanie wniosków przez kandydatów do nie więcej niż trzech
wybranych gimnazjów

do 27 maja 2015 r.
do godziny 15.00

Składanie przez rodziców za pośrednictwem internetowego serwisu
naboru pod adresem:
http://nabory.eduportal.koszalin.pl:
- zgłoszenia podjęcia przez dziecko nauki w klasie I w gimnazjum, w
obwodzie, którego mieszka dziecko;
- podania o przyjęcie dziecka na wolne miejsca do klasy I gimnazjum
spoza obwodu;
Wygenerowane w systemie podanie należy dostarczyć do szkoły
pierwszego wyboru.

08 czerwca 2015 r. w godz. 15.00 –
17.00 w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół nr 2 im Stanisława Lema
17 czerwca 2015 r.
godz. 15.00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy o
profilu piłki ręcznej
Ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy
o profilu piłki ręcznej

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
nr 2 im Stanisława Lema
do 30 czerwca 2015r. do godz. 15 .oo

do 3 lipca 2015 r.
dogodz.17.00
do 8 lipca 2015r.
do godz. 12.00

do 8 lipca 2015 r. do godz. 1400

w terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej
wiadomości
listy
kandydatów
przyjętych
i
kandydatów
nieprzyjętych
do
szkoły
do 5 dni od dnia złożenia wniosku o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia
odwołania
od
rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej

Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem)
Ogłoszenie
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,
zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w
danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie
jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i
nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
(uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie
wolnych miejsc. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest
określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej
podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej
szkoły

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy
przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

