
 

 

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 

 

 

1. Do klas pierwszych przyjmowani są z urzędu wszyscy uczniowie, którzy zamieszkują 

w obwodzie szkoły. 

 

2. Przyjęcie tych uczniów odbywa się na podstawie zgłoszenia, którego wzór, miejsce i 

termin składania określa dyrektor szkoły oraz świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu, jeżeli uczeń ukończył szkołę inną 

niż Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Kłaju. 

 

3. Do dokumentów wymienionych w ust. 2 rodzice ucznia dołączają oświadczenie o 

udziale dziecka w lekcjach religii/etyki. 

 

4. O przyjęciu dziecka do gimnazjum decyduje dyrektor szkoły. 

 

5. Przyjęcie ucznia w czasie trwania roku szkolnego, które wymaga zmian organizacji 

pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, może nastąpić  wyłącznie po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 

Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne kandydatów do klasy 

pierwszej zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

 

6. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, dla 

uczniów spoza obwodu szkoły określa Małopolski Kurator Oświaty. 

 

7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów spoza obwodu 

gimnazjum, dyrektor szkoły powołuje spośród zatrudnionych w szkole nauczycieli  

szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.   

 

8. Szkolna komisja rekrutacyjna w szczególności: 

1) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi 

w statucie szkoły; 

2) przygotowuje listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;  

3) przygotowuje listę kandydatów przyjętych do szkoły; 

4) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego; 

5) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające, w przypadku wolnych 

miejsc po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

 

9. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składa w sekretariacie szkoły 

następujące dokumenty:  

1) wniosek o przyjęcie do gimnazjum; 

2) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających sukcesy i osiągnięcia; 

3) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

4) poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku sprawdzianu; 

5) oświadczenie o udziale w lekcji religii/etyki. 



 

10.  Wzór wniosku o przyjęcie do gimnazjum określa dyrektor szkoły. 

 

11. W postępowaniu rekrutacyjnym nie mogą brać udziału uczniowie, którym ustalono 

końcową ocenę zachowania nieodpowiednią lub naganną. 

 

12. W procesie rekrutacyjnym punkty przyznawane są za: 

 a) za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie kandydata, których punktację 

określa Małopolski Kurator Oświaty, 

a) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia klasy szóstej z następujących zajęć 

edukacyjnych: język polski, matematyka, język obcy, przyroda, historia; 

b) wynik uzyskany na sprawdzianie; 

c) uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę zachowania; 

d) świadectwo z wyróżnieniem; 

e) max. 3 potwierdzone osiągnięcia i sukcesy kandydata w konkursach przedmiotowych, 

tematycznych, artystycznych, w zawodach sportowych  na poziomie gminy lub  

w działaniach na rzecz  szkoły i środowiska lokalnego w przeciągu dwóch ostatnich lat. 

 

   14. Przeliczenie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej    

 dokonywane jest wg następujących kryteriów: 

1) celujący                                                                                              6 pkt.;  

2) bardzo dobry                                                                                      5 pkt.;  

3) dobry                                                                                                  4 pkt.;  

4) dostateczny                                                                                         3 pkt.;  

5) dopuszczający                                                                                     2 pkt. 

  

 

    15. Przeliczenie wyników uzyskanych na sprawdzianie dokonywane jest wg następujących 

 kryteriów: 

 1) za część język polski i matematyka- uzyskany wynik:   od 100% do 80%- 10 pkt 

            od   79% do 60%-   8 pkt. 

            od  59% do 40%-    4 pkt. 

            39%  i mniej-          1 pkt.; 

 2) za część językową- uzyskany wynik: 

            od 100% do 80%- 10 pkt 

            od   79% do 60%-   8 pkt. 

            od  59% do 40%-    4 pkt. 

            39%  i mniej-           1 pkt. 

 

 

  16. Przeliczenie uzyskanych na świadectwie ocen zachowania dokonywane jest wg 

następujących kryteriów: 

 1) ocena wzorowa         10 pkt.; 

 2) ocena bardzo dobra             8 pkt.; 

 3) ocena dobra              6 pkt.; 

 4) ocena poprawna                      2 pkt. 

 

 

17. Za świadectwo z wyróżnieniem kandydat otrzymuje:         5  pkt. 

 



18. Za sukcesy i osiągnięcia kandydat może uzyskać po 2 pkt. za każdy udokumentowany 

sukces lub osiągnięcie                                     max.6 pkt.  

 

19. O kolejności na liście kandydatów decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

20. W przypadku równej liczby punktów o kolejności przyjęcia kandydatów decydują kryteria 

ustawowe. 

 

21. Kandydaci potwierdzają ostateczny wybór szkoły poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku sprawdzianu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


