
 

REGULAMIN REKRUTACJI  DO KLAS PIERWSZYCH  W ZESPOLE SZKÓŁ  

W NIECHANOWIE 

  

Na podstawie rozdz. 2a art. 20a,, art. 20d, art. 20e ustawy zmieniającej ustawę o 

systemie oświaty  ogłoszonej  21 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016r 

poz 35 i 64) ;  Zarządzenia 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  oraz Uchwały nr XII/129/2016 Rady Gminy 

Niechanowo z dnia 28.01.2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą 

punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz 

gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Niechanowo; 

Zarządzenia Wójta Gminy Niechanowo nr 8/016  

z 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017, a także 

terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola oraz oddziałów 

przedszkolnych przy szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych dla których Gmina Niechanowo jest organem prowadzącym 

 

§ 1 

1.    Dyrektor Zespołu Szkół w Niechanowie decyduje na podstawie postępowania 
rekrutacyjnego  o przyjęciu uczniów do wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
Wyjątek stanowią uczniowie zamieszkujący obwód szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy 
są przyjmowani z urzędu.  

2.    Dyrektor Zespołu powołuje  Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji 

uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
  

§ 2 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 
kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 
szkolnego, a także dzieci, w stosunku, do których rodzice podjęli decyzję  

o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej. 

1) Na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które  
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeśli będzie wykazywało psychofizyczną 
dojrzałość do podjęcia nauki 

2) Warunkiem przyjęcia do szkoły podstawowej dziecka siedmioletniego jest obowiązek 
wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 
3) Obowiązek wychowania przedszkolnego nie dotyczy dzieci posiadających pozytywną 
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania 

obowiązku szkolnego.  
4) Naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci sześcioletnie na wniosek 

rodziców.  
5) Karta zapisu ucznia do szkoły podstawowej stanowi załącznik nr 1 .  

§ 3 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się dzieci : 

     1)   z urzędu - zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej, 



 2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - zamieszkałe poza obwodem   
         Szkoły Podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

załącznik nr 2 

    3)   W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły 
Podstawowej jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów 

przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie  załącznik nr 3 
 

§ 4 

1.    Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się: 
1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie  Gimnazjum,  

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych  
zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku  gdy Gimnazjum dysponuje 
wolnymi miejscami. 

2.    W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów przyjmuje 
się na podstawie kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie  załącznik nr 3 

3.    Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim  
i ponadwojewódzkim , których program obejmuje  w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od 

kryteriów, o których mowa w regulaminie  

4. uchylony 

 § 5 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej 
składają  w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

 
1) Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej załącznik nr 1 

2) jedno zdjęcie (podpisane),   
3)  odpis/ kopia aktu urodzenia,  

4) do wglądu - dowód osobisty rodziców (prawnych opiekunów). 
5) zaświadczenie dyrektora przedszkola o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 

6) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, 
lub o stanie niepełnosprawności 

2. Kandydaci do gimnazjum składają osobiście w sekretariacie szkoły następujące  
dokumenty: 
1) uchylony 

2) uczniowie z rejonu szkoły – podanie o przyjęcie do gimnazjum rejonowego załącznik nr 4 
2) uczniowie spoza rejonu szkoły - podanie o przyjęcie do gimnazjum załącznik nr 5 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
4) zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu, 
5) jedno zdjęcie (podpisane), 

6) kopię aktu urodzenia.  

3. uchylony 

 

 

 

 



 

§ 6 

1. Terminy składania dokumentów do szkoły podstawowej zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Niechanowo: 

 

l.p. 

Czynności rekrutacyjne 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

od 1 marca 2016 r.  

do 31 marca 2016 r  

do godz. 15.00 

od 29 kwietnia 2016 r. 

do 11 maja 2016 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn.zm.) 
 

do 6 kwietnia   

2016 r.  

do godz. 15.00 

 

 

 

 

 

od 12 maja 2016 r. 

do 17 maja 2016 r.  

godz. 15.00 

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów  

zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 
 

 

 

13 kwietnia 2016 r. do 

godz. 15.00 

 

 

18 maja 2016 r.  

do godz. 15.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  
 

od 20 kwietnia 2016 r.  

do 25 kwietnia 2016  

do godz. 15.00 

od 19 maja 2016 r. 

do 23 maja 2016 r. 

do godz. 15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
 

27 kwietnia 2016 r.  

do godz. 15.00 

25 maja 2016 

do godz. 15.00 

 

 

2. Terminy składania dokumentów do gimnazjum zgodnie z zarządzeniem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie  

do gimnazjum wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

 

 

od 23 maja 2016 r. 

do 10 czerwca 2016 r. 

 

 

 

od 25 lipca 2016 r. 

do 26 lipca 2016 r. 

 



5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  

do gimnazjum o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej  

oraz o zaświadczenie o wynikach 

sprawdzaniu 

 

od 24 czerwca 2016 r. 

do 28 czerwca 2016 r. 

 

 

 

nie dotyczy 

6. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  

do gimnazjów i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

 

 

do 1 lipca 2016 r. 

 

 

 

do 1 sierpnia 2016 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

 

do 18 lipca 2016 r. 

do 18 sierpnia 2016 r.  
(jeden dzień  

po rozpatrzeniu odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej; termin 

wynika z art. 20zc ustawy  

o systemie oświaty) 

8. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  

i oryginału zaświadczenia 

o wynikach sprawdzaniu, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do gimnazjum  

 

 

 

do 20 lipca 2016 r. 

 

 

 

do 22 sierpnia 2016 r. 

9. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

 

do 22 lipca 2016 r. 

 

do 24 sierpnia 2016 r. 

 

 

2a uchylony 

3. Dyrektor gimnazjum do końca lutego każdego roku jest zobowiązany podać kandydatom 
(uczniom klas VI zamieszkałym w obwodzie szkoły) kryteria przyjęć do gimnazjum.  

4. Na szczególnie uzasadnioną prośbę rodziców ostateczną decyzję o przydziale do klasy 
podejmuje Dyrektor Zespołu po uzgodnieniu z wychowawcami klas. 

§ 7 

1. Dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisje rekrutacyjne ds. rekrutacji w szkole 
podstawowej i w gimnazjum.  

2. Komisje składają się z : 

1) wicedyrektora szkoły podstawowej lub wicedyrektora gimnazjum; 

2) wychowawców klas 

3) pedagoga szkolnego 

   3. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy: 



1) ogłoszenie zasad rekrutacji kolejno w przedszkolu/oddziale przedszkolnym i w szkole 
podstawowej 

1a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych oraz  niezakwalifikowanych i nieprzyjętych  

do szkoły podstawowej i gimnazjum 
1b) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

2) zebranie podań o przyjęcie do szkoły; 

3) ustalenie składu osobowego oddziałów ; 

4)  w przypadku szkoły podstawowej liczba uczniów nie może przekraczać 26, w dwóch 
oddziałach;( z zastrzeżeniem § 9 ust. 1) 

5) w przypadku gimnazjum liczba uczniów nie może przekraczać 25, każda w trzech/czterech 
oddziałach; ( z zastrzeżeniem § 9 ust. 1) 

6) uchylony  

7) w szkole podstawowej i w gimnazjum nie tworzy się klas składających się tylko z uczniów 
ze świadectwami z wyróżnieniem, ani klas tzw. elitarnych 

8) liczba dziewcząt i chłopców w oddziałach w gimnazjum powinna być równa; 

9) kandydatów do gimnazjum należy łączyć w zespoły z tych samych miejscowości lub ulic; 

10) ustalając skład osobowy klas gimnazjalnych, należy wziąć pod uwagę sugerowany przez 
nauczycieli języka obcego w klasach VI szkoły podstawowej i  na podstawie testu 

predyspozycji językowych,  stopień znajomości języków obcych (zaawansowany  
i podstawowy) dla usprawnienia podziału na grupy.  

10a) W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do szkoły 

podstawowej i gimnazjum na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu 

stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.  

11) Komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego 

11a) protokół z postępowania rekrutacyjnego zawiera: datę posiedzenia komisji 

rekrutacyjnej, imiona i nazwisk a przewodniczącego  oraz członków komisji  obecnych  na 

posiedzeniu, a także  informacje o podjętych  czynnościach  lub  rozstrzygnięciach. Protokół 

podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej 

 

12)    Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka rodzice (prawni opiekunowie) 
mogą odwołać się do Komisji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych uczniów . 

12a) Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia do 
szkoły w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku odwołania od decyzji Komisji.  

12b) Rodzice/Prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od uzasadnienia Komisji dot. 
odmowy przyjęcia ucznia do szkoły do dyrektora Zespołu Szkół w terminie do 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia Komisji. 

12c) Dyrektor w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Rodziców/ Prawnych opiekunów 
odwołania od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej pisemnie uzasadnia podjętą decyzję  
o przyjęciu lub nieprzyjęciu ucznia do szkoły.  

4.    Decyzja Dyrektora Zespołu jest ostateczna. 

 



 

 

 

§ 8 

 

5.Postanowienia końcowe: 

1) O liczbie oddziałów i liczbie uczniów decyduje organ prowadzący w porozumieniu  
z dyrektorem Zespołu Szkół; 

2) Listy klas pierwszych szkoły podstawowej z nazwiskami uczniów podaje się do 
wiadomości poprzez ogłoszenie w/w list podczas spotkania z rodzicami dzieci lub do wglądu 

w sekretariacie szkoły. 
3) Listy klas pierwszych gimnazjum z nazwiskami uczniów podaje się do wiadomości  

w sekretariacie szkoły. 

 

 

Wprowadzono Zarządzeniem nr 9/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Niechanowie  
z 2 lutego 2016r. w sprawie zmian w regulaminie rekrutacji i ustalenia harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2016/2017 , a także terminów składania 
dokumentów i kryteriów przyjęć do klasy pierwszej uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK do regulaminu nr 1. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

(WYPEŁNIĆ DRUKIEM) 

 
1. Imię /imiona  

................................................................................................................................................. 

2. Nazwisko  

................................................................................................................................................. 

3. PESEL * 

           

4. Data urodzenia  

................................................................................................................................................. 

/dzień/         /miesiąc słownie/         /rok/ 

5. Miejsce urodzenia  

...................................................................................................................................... 

/miasto, wieś/                                                                              /województwo /                          

6. Imiona i nazwiska Rodziców/Prawnych Opiekunów  

matki  

.............................................................................................................................................. 
ojca    
.............................................................................................................................................. 

7. Rodzeństwo (imiona, rok urodzenia) 

…………………………………………….…………..............………………..………

……………………………………………….……………............................................ 

8. Adres zameldowania 

……………………………………………………………………………………………… 

9. Obecny adres zamieszkania**  

................................................................................................................................................. 

10. Numer/y  telefonu  

................................................................................................................................................. 

/domowy/                              komórkowy/ matki/ ojca                      /w razie nagłego wypadku powiadomić/ 

11. Adres poczty elektronicznej Rodziców/Prawnych Opiekunów, o ile go posiadają  

………………………………………………………………………………………. 

12. Zgłoszenie do klasy ………..……szkoły podstawowej. 



13. Informacje o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym (gdzie dziecko uczęszczało  

do przedszkola)  

…………………………………………………………………………………….  

14. Czy uczeń posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychol.- pedagog. -  TAK  /  

NIE*** 

               Jeśli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii. 
15. Uwagi/prośby rodziców: 

………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 833.  

....................................................                                     
........................................................................ 

/miejscowość, data/                             /podpisy rodziców  lub opiekunów/ 

 

*w przypadku braku nr PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  

 ** wypełnić jeśli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania 

*** właściwe podkreślić 

Do wypełnionej karty proszę dołączyć : zdjęcie (podpisane  na  odwrocie) , ksero skróconego aktu urodzenia dziecka oraz  zaświadczenie o spełnieniu obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  do regulaminu nr 2.  

 

 
Dane Rodzica/Rodziców:     Miejscowość, data……………… 

imię i nazwisko……………………………….. 
Adres zamieszkania…………………………… 

Telefon………………………………………...  
Dyrektor 

    Szkoły Podstawowej        

                                               w………………….. 
 

 
                Wniosek dot. przyjęcia dziecka sześcioletniego spoza obwodu do pierwszej klasy 
                                                          szkoły podstawowej 

 
 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………………… 
ur. ……………………..…w…………….…………. do pierwszej klasy  Szkoły Podstawowej  

w……………………w roku szkolnym ……………………… .  
Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  

w Przedszkolu Publicznym nr ……….….………………………..   w ……………………….. 

Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
………………………………………..... 

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia zapisów do szkoły. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK do regulaminu nr 3 – zmiana  

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  I GIMNAZJUM UCZNIÓW 

SPOZA OBWODU SZKOŁY ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XII/129/2016 RADY GMINY 

NIECHANOWO Z DNIA 28.01.2016r.  

 

§ 1 

1. Ustala się kryteria przyjęcia ucznia do I klasy gimnazjum, w przypadku większej 

liczby kandydatów niż liczba miejsc w gimnazjum 

 

§ 2 

1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum (z zastrzeżeniem §4 ust.1 pkt. 

3 Regulaminu  rekrutacji) decyduje liczba punktów otrzymanych z dodania punktów 
za: 
     1) wyniki sprawdzianu zawarte w zaświadczeniu OKE; 

     2) oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i zachowania ; 
     3) osiągnięcia uczniów.  

2. skreślony 

3.  Wynik możliwy do uzyskania ze sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej 

szkoły podstawowej  w części pierwszej i drugiej mnoży się przez 0,2.  

4. Maksymalna liczba punktów  za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

z wyróżnieniem 5pkt 

5. Maksymalna liczba punktów za tytuł laureata przedmiotowego – 10pkt., za laureata 

konkursu tematycznego – 7pkt., za finalistę konkursu tematycznego – 5pkt. 

5a) punkty za uzyskane miejsca w zawodach sportowych: na szczeblu 

międzynarodowym – 4 pkt.; na szczeblu krajowym- 3pkt.; na szczeblu wojewódzkim- 

2pkt. ; na szczeblu powiatowym – 1pkt.  

5b) punkty za działalność społeczną , w tym wolontariat- 2pkt. 

6. Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych są przyznawane z następujących przedmiotów : 
 1) język polski, 

 2) matematyka, 
 3) historia, 



 4) przyroda, 
 5) język obcy.   

Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych są przyznawane według następujących zasad: 
   1) za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 20 punktów 

   2) za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 16 punktów 
   3) za każdą ocenę dobrą kandydat otrzymuje 12 punktów 
   4) za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 punkty 

   5) za każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2 punkty. 

   6) liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2 

7. Punkty za oceny zachowania przyznawane są według następujących zasad: 

1) Ocena wzorowa-  10 punkty 

2) Ocena bardzo dobra-  8 punkty 

3) Ocena dobra- 6 punkty 

4) Ocena poprawna – 4 punkt 

8.  Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia w nauce kandydata 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 115pkt.  

9. skreślony 

§ 3 

1.    Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 
punktów według ustalonych przez gimnazjum kryteriów. 

2.    W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję z uwzględnieniem 

sytuacji rodzinnej kandydata. 

 

2. Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odrzucenia podania o przyjęcie do 
gimnazjum kandydata spoza rejonu, jeśli nie uzyskał on w szkole podstawowej co 
najmniej dobrej oceny z zachowania. 

     
3. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do gimnazjum podejmuje dyrektor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK do regulaminu nr 3 

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  I GIMNAZJUM 

UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XII/129/2016 

RADY GMINY NIECHANOWO Z DNIA 28.01.2016r.  

 

 

§ 1. Kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Niechanowo w obwodach danej szkoły 
podstawowej oraz danej szkoły gimnazjalnej, przyjmowani są do klasy pierwszej na dany rok 

szkolny na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). 
 
§ 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 

działających na terenie Gminy Niechanowo mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa lub dane 

gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.  
 
§ 3. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym, o którym mowa w §2 do publicznych szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Niechanowo   

1) posiadanie przez kandydata rodzeństwa w szkole podstawowej lub gimnazjum do 

których składany jest wniosek – 5 pkt; 
2) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonej 

przez Gminę Niechanowo – 4 pkt; 
3) ukończenie przez co najmniej jednego z rodziców kandydata szkoły podstawowej lub 

gimnazjum do których przeprowadzana jest rekrutacja - 1 pkt. 

 
§ 4. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa  

w §3 pkt. 1-3 są: 
1) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata o posiadaniu dzieci 

uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum do których jest składany 

wniosek; 
2) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata o uczęszczaniu przez niego 

do przedszkola  lub szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Niechanowo; 
3) oświadczenie co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata o 

ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum do których przeprowadzana jest 

rekrutacja. 
 

§5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów, o których mowa w §4, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia 
danego kryterium. 



 

ZAŁĄCZNIK do regulaminu nr 4 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  - GIMNAZJUM  IM.  GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO   

W  NIECHANOWIE   UL. RÓŻANA 33  tel.   61  429-22-90;     

www.gimniechanowo.szkolnastrona.pl 

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………....………………. 

………………………………………………………………………………............................... 

2. PESEL  ……………………………………………………………………….………………… 

3. Data i miejsce urodzenia ………………………………………….……………......................... 

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………..............................  

5. Adres zameldowania (wpisać, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania) 

……………………………………………………………………………………………..……. 

6. Imiona * rodziców / opiekunów ………….……………………  ……………..…...................... 

   *matka/opiekunka         *ojciec/opiekun 

7. Zawód ojca ………………………………. miejsce pracy, telefon ……………………………. 

……….…………….........................…………………………………………………….…….... 

8. Zawód matki ………………………………. miejsce pracy, telefon  ……………….…............ 

…………………………………………………….………….…………………………………. 

9. Adres poczty elektronicznej, o ile taką Rodzice/Prawni opiekunowie posiadają: 

………………………………………………………………………………………………….. 

10. Rodzeństwo (imiona, wiek) …………………………………………….………........................ 

…………………………..……………………………………………………….……………… 

11. Osiągnięcia szkolne (konkursy, zawody sportowe) …………….……………………………… 

…………………………………………………………………………….…………………..… 

12. Zainteresowania, hobby (sport, języki obce, taniec śpiew inne) ……………………………….. 

 ………………...………………………………………………………………………………… 

13. Czy uczeń posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychol.- pedagog. - *  TAK  /  NIE 

Jeśli posiada, to proszę o dołączenie kserokopii. 

 * podkreśl właściwe 
Załączniki: 

 fotografia (1 szt.) – podpisana imieniem i nazwiskiem 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyn ikach sprawdzianu z OKE 

 kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia  

 
KARTĘ NABORU DO  GIMNAZJUM PROSZĘ SKŁADAĆ W TERMINIE: 

 OD 23 MAJA DO 10 CZERWCA 2016r. 

 ZAŁĄCZNIKI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO   28.06.2016r. 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tej karcie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji  (zgodnie z Ustawą      z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z 

póź. zm.)."  

         ……………………………



 

ZAŁĄCZNIK do regulaminu nr 5 

 

 

…………………., ……………… 

(miejscowość, data) 

 

Dane ucznia: 

Imię i nazwisko …………………………….….. 

Adres zamieszkania ……………………….…… 

Telefon ………………………………….……...  

Ukończona Szkoła Podstawowa ……….…….… 

………………………………………………….. 

 

Dyrektor Gimnazjum  

…………………………… 

w …………………………. 

 

 

Wniosek dotyczący przyjęcia ucznia do pierwszej klasy gimnazjum spoza obwodu 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/ mojej córki……………………………………………….  

do I klasy Gimnazjum …………..w ………………. 

 

Informuję, iż pragnę, by moje dziecko kontynuowało naukę w ww. Gimnazjum, które 

znajduje się poza obwodem mojego miejsca zamieszkania. Jednocześnie oświadczam, że 

jestem świadoma/świadom faktu, iż w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba 

miejsc, przystąpię do rekrutacji na zasadach przyjętych przez gimnazjum, według ustalonych 

kryteriów.  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tej karcie dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). 

 

 

            
       ………………………………………… 

 



 
(czytelny podpis rodzica)  

ZAŁĄCZNIK nr 6 do regulaminu 

 

Kryteria przyjęć do szkoły podstawowej uczniów spoza obwodu 

 

 

             § 1 

1. Ustala się kryteria przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej, w przypadku większej 

liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole. 

 

§ 2 

2. O przyjęciu ucznia spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej decyduje liczba 

wolnych miejsc i odpowiednie warunki lokalowe w szkole, pozytywna opinia wychowawcy 

przedszkola, odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. O przyjęciu ucznia spoza obwodu do klas II i III  decyduje liczba wolnych miejsc  
i odpowiednie warunki lokalowe w szkole oraz pozytywna ocena opisowa zachowania  

i zajęć edukacyjnych na świadectwie szkolnym lub opisowej ocenie semestralnej. 

4. O przyjęciu ucznia spoza obwodu do klas IV-VI  decyduje liczba wolnych miejsc  
i odpowiednie warunki lokalowe w szkole oraz średnia ocen min. 4.0 z przedmiotów 
nauczania i co najmniej ocena dobra z zachowania. 

 

§ 3 

1. W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, 

komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej kandydata. 

( wg kryteriów ustalonych przez organ prowadzący szkołę) 

2. Komisja rekrutacyjna w przypadku równorzędnych wyników nauczania i zachowania, 

może również wziąć pod uwagę oceny uzyskane na świadectwie lub za semestr: 

 z j. polskiego, matematyki, przyrody, historii i j. obcego,  według następujące punktacji: 

 Ocena celującą – 20pkt. 

 Ocena bardzo dobra – 16pkt. 

 Ocena dobra – 12 pkt. 

 Ocena dostateczna – 8 pkt. 

 Ocena dopuszczającą- 2 pkt.  

3. Komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odrzucenia podania o przyjęcie do szkoły 

podstawowej kandydata spoza rejonu, jeśli nie spełnia w/w kryteriów. Ostateczną decyzję 

o przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor. 

 

 


