Zasady rekrutacji

do Dwujęzycznego Społecznego Gimnazjum im. Jerzego Kukuczki w Rybniku
na rok szkolny 2016/ 2017

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425 z późn.
zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej
innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

 Statut Szkoły

 Ustalenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
1. Rekrutacją objęte są dzieci, których Rodzice złożą w sekretariacie szkoły
kwestionariusz ucznia (do pobrania na stronie www w zakładce rekrutacja) i dokonają
zgłoszenia w formie elektronicznej.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje
Szkolna Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzą:
- dyrektor lub wicedyrektor szkoły
- pedagog szkolny
- wychowawca

- nauczyciel języka obcego

3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Dwujęzycznego Społecznego Gimnazjum
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz złożenie wymaganej dokumentacji:
3.1.

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3.3.

kwestionariusz ucznia,

3.2.
3.4.
3.5.

zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej,
karta zdrowia,
2 zdjęcia.

oraz uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja decyduje o przyjęciu w pierwszej kolejności kandydatów, którzy
są laureatami lub finalistami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

4. Uczniowie przyjmowani są do Dwujęzycznego Społecznego Gimnazjum w kolejności
zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

5. W przypadku zakwalifikowania dziecka do klas wyższych - wykaz śródrocznych ocen

klasyfikacyjnych, a po zakończeniu roku szkolnego - świadectwo ukończenia klasy
programowo niższej.

6. Kandydaci do Gimnazjum otrzymują punkty za:
6.1

oceny ze świadectwa ukończenia klasy szóstej, tj. język polski, historia

6.2

sprawdzian przeprowadzony po klasie szóstej szkoły podstawowej – 50 pkt.;

6.4

tytuł finalisty konkursu z języka polskiego i konkursu z matematyki – 6 pkt.;

i społeczeństwo, język obcy nowożytny, matematyka, przyroda – maks. 30 pkt.;

6.3
6.5
6.6

świadectwo z wyróżnieniem – 2 pkt.;
zachowanie min. dobre – 2 pkt;

łączna, maksymalna liczba punktów wynosi 90 pkt.

7. Uczniowie przyjmowani są do Gimnazjum w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

8. W przypadku przyjęć do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego podstawą
do przyjęcia jest:

1.1

Opinia pedagoga szkolnego i wychowawcy wydana na podstawie obserwacji

8.2

Test kompetencji z j. polskiego, matematyki oraz języka obcego.

dziecka na zajęciach dydaktycznych, które trwają jeden dzień,
9. Możliwość przyjęcia ucznia:

9.1 bez uwag pedagoga i wychowawcy

9.2 pod warunkiem wyrównania poziomu nauczania na zajęciach dodatkowych

Jeżeli uczeń nie spełni tych warunków nie zostanie przyjęty do szkoły.

10. Przyjęcie ucznia do Gimnazjum następuje na podstawie umowy cywilno–prawnej
o naukę, zawartej pomiędzy rodzicami ucznia a Prezesem SORD.

11. W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są w terminie 7 dni do:

- zapoznania się ze Statutem Dwujęzycznego Społecznego Gimnazjum,
- zapoznania się z zasadami współpracy z Rodzicami
- podpisania umowy cywilno–prawnej o naukę,
- wpłaty wpisowego.

12. Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.

