Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Gimnazjum w Rudnie
na rok szkolny 2015/2016
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów:
• z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
szkoły, wyznaczonym przez organ prowadzący;
• na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół
podstawowych spoza obwodu gimnazjum, 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 na podstawie
poniższych kryteriów:
• w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku końcoworocznej
klasyfikacji w klasie szóstej szkoły podstawowej uzyskali łącznie z wynikami zewnętrznego
sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej najwyższą liczbę punktów. Liczbę punktów
oblicza się sumując:
• liczbę punktów uzyskaną z pomnożenia średniej ze wszystkich ocen końcoworocznych
uzyskanych przez kandydata z przedmiotów wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej (wraz z oceną z religii/etyki) przez 10;
• liczbę punktów uzyskaną za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
sprawdzianu;
• liczbę punktów za inne osiągnięcia. Za każde osiągnięcie wymienione w świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej przyznawane jest 5 punktów;
• nie przyjmuje się do gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał w
klasie szóstej nieodpowiednią ocenę z zachowania.
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3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego
przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od
powyższych kryteriów.

4. Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego
sprawdzianu porównywani są z innymi kandydatami bez uwzględniania ocen uzyskanych
przez nich podczas sprawdzianu.

5. Rodzice uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły są zobowiązani zapewnić dowóz uczniów
do szkoły.

6. Rodzice uczniów zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły:
• składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie od 01.03.2015r do
29.05.2015r 9 formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie
internetowej http://www.rudno.edu.pl/
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w terminie od 26.06 2015r do 1 lipca 2015 r.
do godz. 12:00
• zaświadczenie z wynikiem sprawdzianu zewnętrznego w terminie do 1 lipca 2015 r. do
godz. 12:00

7. Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie do dnia 1 marca powołuje Komisję
Rekrutacyjną w składzie zastępca dyrektora – przewodniczący, pedagog szkolny,
wychowawcy kl. I
8.Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum do 3 lipca 2015 r. do godz. 12:00

© djaki

83-121 Rudno, ul. Szkolna 4
NIP 593-21-83-042
tel. (58) 536 11 07; fax (58) 536 11 07
e-mail: gimrud@neostrada.pl

