Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Czyżewie Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II w Czyżewie na rok szkolny 2013/2014
I. Postanowienia ogólne.
1. Do Gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły oraz w miarę
wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach.
2. Uczniowie przyjmowani są do gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej.

II. Zasady przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
1. Rodzice ( prawni opiekunowie) kandydata zobowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie do
szkoły do dnia 12 kwietnia 2013r. do godziny 15.00
2. Kandydaci do szkoły są zobowiązani dostarczyć oryginał świadectwa i wynik
sprawdzianu po szkole podstawowej ( lub potwierdzoną kopię tych dokumentów)
nie później niż do 3 lipca 2013 r. do godziny 15.00
3. Jeżeli kandydat złożył do celów rekrutacji kopię świadectwa i wyniku sprawdzianu
zobowiązany jest dostarczyć oryginały tych dokumentów
nie później niż do 4 lipca 2013 r. do godziny 15:00.
4. Niedopełnienie obowiązków wymienionych w pkt. 2 i 3 traktowane jest jako rezygnacja z
ubiegania się o miejsce w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie.
III. Zasady przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.
1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci po ukończeniu
szkoły podstawowej w miarę posiadanych miejsc na podstawie wniosków rodziców
(prawnych opiekunów), świadectwa i wyników sprawdzianu po szkole podstawowej.
3. Ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – minimum poprawne.
5. Liczbę miejsc w klasach pierwszych gimnazjum określa arkusz organizacyjny
zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
IV. Komisje rekrutacyjne.
1. Rekrutację do Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie prowadzi szkolna
komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora gimnazjum spośród nauczycieli szkoły.
2. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej
do dyrektora gimnazjum w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
V. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do Gimnazjum.
- składanie dokumentów od 21 marca do 12 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00
- składanie świadectw do3 lipca 2013 r. do godz. 15.00
- rekrutacja od 4 lipca do 5 lipca 2013 r. do godz. 15.00
- ogłoszenie listy przyjętych 8 lipca 2013 r. o godz. 15.00
VI. Kryteria podziału uczniów klas I:
1. Język angielski na podstawie testu kwalifikacyjnego:
- poziom podstawowy

- poziom zaawansowany
2. Język rosyjski – poziom podstawowy
3. Zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego - na podstawie deklaracji złożonej
przez uczniów i ich rodziców
- fakultet sportowy-gry zespołowe:
 Piłka siatkowa
 Piłka koszykowa
 Piłka ręczna
- fakultet taneczny
 Taniec towarzyski
 Aerobic
- fakultet rekreacyjny
 Unihokej
 Tenis stołowy
4. Liczba uczniów w oddziałach jest zbliżona.
5. Liczba dziewcząt i chłopców jest równomierna w każdym oddziale.
6.W podziale klas brane są pod uwagę prośby i sugestie rodziców i kandydatów do klas
pierwszych.
7. Dokonany podział na oddziały jest ostateczny i nie podlega zmianom.
8. Listy klas podane są do informacji rodziców i uczniów w dniu , w którym odbywa się
zebranie rady w sprawie organizacji roku szkolnego.

KANDYDAT DO GIMNAZJUM SKŁADA:
1. Wniosek o przyjęcie ucznia do gimnazjum.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie z egzaminu VI klasniezwłocznie po ich otrzymaniu.
3. Kartę zdrowia dziecka ( jeżeli dziecko jest spoza obwodu Gimnazjum)
4. Jedno podpisane zdjęcie do legitymacji.
5. Akt urodzenia ( tylko do spisania danych osobowych).

