
KRYTERIA  REKRUTACJI DO GIMNAZJUM IM. DR ANNY WRÓBEL W SYRYNI NA ROK  
SZKOLNY 2015/2016

1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się  z urzędu - 
absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum na 
podstawie zgłoszenia rodzica . Zał nr 1

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych 
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeśli organ prowadzący i dyrekcja szkoły 
wyrazi na to zgodę oraz, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek 
rodziców zał nr 2 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W pierwszej 
kolejności do gimnazjum przyjmowani są laureaci konkursów przedmiotowych.

3. Zgłoszenia kandydata z obwodu i wnioski kandydata spoza obwodu wraz z 
oświadczeniem rodzica wyrażenia woli uczęszczania dziecka na lekcje religii/etyki – 
Załącznik nr 3-  rodzic składa od 14.04.2015r. do dnia 21.05.2015r.

4.

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Klasa
Język obcy 

kontynuowany
 Drugi język 

obcy

1a

sportowa 

z dodatkowymi 6 godzinami wf – profil piłka 
siatkowa dla dziewcząt

sportowa 

z dodatkowymi 6 godzinami wf – profil piłka 
nożna dla chłopców

j. angielski j. niemiecki

1b ogólna j. angielski j. niemiecki

I. Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do szkoły  + jedno zdjęcie legitymacyjne.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej.
4. Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w klasie sportowej.
5. Oświadczeniem rodzica wyrażenia woli uczęszczania dziecka na lekcje religii/etyki



II Terminarz rekrutacji

Ustala się następujący terminarz rekrutacji:

Terminy składania dokumentów przez kandydatów: 
od 14 kwietnia do 21 maja 2015 r. 

II. Terminy rekrutacji: 
1. do klas pierwszych gimnazjów (w tym dwujęzycznych, z oddziałami dwujęzycznymi, 
sportowymi, sportowych oraz mistrzostwa sportowego): 

03 marca 2015 r. – Zebranie informacyjne dla rodziców i uczniów  kandydatów do klas 
pierwszych – lekcja otwarta uczniów klasy sportowej.

14 – 30  kwietnia 2015 Składanie podań (wraz ze zgodą rodziców) chętnych do klasy sportowej

14 kwietnia do 21 maja 2015 r. Składania dokumentów przez kandydatów do klasy pierwszej 
gimnazjum.

27 maja 2015 r. godz. 15. 30 Sprawdzian predyspozycji sportowych kandydatów do klasy 
sportowej.  

29 maja 2015 r. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej.

Do 30 czerwca  2015 r. do godz. 15.00  dostarczenie kopii  świadectwa szkoły podstawowej oraz 
zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego; 

2 lipca 2015 r. godz.15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 lipca 2014 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez 
dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia

7 lipca 2014 r. godz. 15 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do gimnazjum



REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ ORAZ KLASY OGÓLNEJ
W GIMNAZJUM IM. DR ANNY WRÓBEL W SYRYNI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 
Do  klasy  pierwszej  sportowej  gimnazjum o  specjalności  piłki  siatkowej  dla  dziewcząt  oraz  piłki 
nożnej dla chłopców przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych.

O przyjęciu decydują:

1. Wynik sprawdzianu predyspozycji sportowych,
2. Złożenie w terminie zgłoszenia lub wniosku rodziców.

Wstępne kryteria doboru kandydatów :

               O zakwalifikowaniu ucznia do klasy sportowej w  Gimnazjum im. dr Anny 
Wróbel w Syryni decyduje powołana przez Dyrektora Komisja Rekrutacyjna.

Warunki przyjęcia ucznia do klasy sportowej są następujące:

1. Do klasy pierwszej oddziału sportowego   Gimnazjum im. dr Anny Wróbel w Syryni 
przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o 
zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w 
dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału 
sportowego;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 
prowadzone szkolenie sportowe w sportowym oddziale.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 
w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 
pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:

1) wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej;

2)świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;



3)szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 
tytułem w zawodach sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu 
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

4.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i 
szczególne osiągnięcia ucznia:

 

Zagadnienie Punktacja maksymalna

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem 

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim 
konkursie przedmiotowym organizowanym 
przez kuratora oświaty:
- za jeden tytuł - 10 punktów 

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 
punkty

12 punktów

Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych 
(indywidualne lub zespołowe, co najmniej na 
szczeblu powiatowym wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora 
Oświaty. Kandydat może uzyskać maksymalnie 
5 pkt.

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne 
osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne 
(indywidualne lub zespołowe) lub konkursy 
inne, co najmniej na szczeblu powiatowym 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, przyjmuje się zasadę 
przyznawania punktów za jedno najwyżej 
punktowane osiągnięcie.

 

5 punktów
I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w 
charakterze wolontariusza 

2 punkty



wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej

 

Sprawdzian po klasie VI

 
40 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w 
wyniku rekrutacji 

 

64 punkty

 

 

UWAGA: 

                        Nie wyklucza się przesunięcia ucznia do klasy ogólnej w ciągu roku szkolnego z 
przyczyn zdrowotnych, wychowawczych lub organizacyjnych. 
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