REGULAMIN PRZYJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2016/2017
do
Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (tj. Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych.
(Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562)
4. Zarządzenie Nr 2 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok
szkolny 2016/2017
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
2.
3.
4.
5.

Podanie o przyjęcie do szkoły na druku firmowym gimnazjum
Karta zdrowia,
2 fotografie,
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po ukończeniu szkoły podstawowej

III. TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM.

1

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły i Dzień Otwartej Szkoły

2

Składanie podań o przyjęcie do gimnazjum

3

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu
po szóstej klasie.

4

Ostateczne zakończenie przyjęć i ogłoszenie list uczniów
przyjętych do gimnazjów.

5

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły

18 maja 2016r. godz. 1700
od 1 marca 2016r.
do 23 czerwca 2016r.
od 24 czerwca 2016r.
do 28 czerwca 2016r.
do 1 lipca 2016r.
1 lipca 2016r. godz. 1700

IV. KRYTERIA REKRUTACJI:
Postępowanie rekrutacyjno - kwalifikacyjne dotyczy rekrutacji do Niepublicznego
Gimnazjum Łużyckiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu i nie stanowi podstawy do
ubiegania się o przyjęcie do innych gimnazjów.
1. Gimnazjum przyjmuje uczniów do klas pierwszych z:
- poszerzonym programem nauczania języków obcych oraz zwiększoną liczbą
godzin w trzyletnim cyklu nauczania z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
2. Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 oferuje:
a. stypendium naukowe
b. stypendium socjalne
- przyznawane według określonych kryteriów.
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum dyrektor szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami
prac komisji.
5. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż limit miejsc do szkoły przyjęci zostaną
uczniowie z najwyższą liczba punktów z zastosowaniem poniższych kryteriów:
a) wynik sprawdzianu szóstoklasisty
- liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów z pierwszej i drugiej części
sprawdzianu
b) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obliczona na podstawie świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej
Średnia ocen

Ilość punktów

świadectwo z wyróżnieniem
4,1 – 4,74
3,5 – 4,0
do 3,4

40
30
20
10

c) liczba punktów za ocenę z zachowania
Ocena
dobra
bardzo dobra
wzorowa

Ilość punktów
5
10
15

d) liczba punktów za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub
sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym lub ogólnopolskim
 1 konkurs – 1 pkt.
 2 konkursy – 2 pkt.
 3 i więcej - 3 pkt. lub 4 pkt.

6. O przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum ucznia powracającego z zagranicy decyduje
Dyrektor Gimnazjum.
7. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym
w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego i
podstawą do umieszczenia na liście przyjętych.
8. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują
określoną liczbę punktów.
9. Kandydatowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjno –
kwalifikacyjnym przyznane zostanie stypendium naukowe. Stypendium to zwalnia z opłaty
50 % czesnego w roku szkolnym 2016/2017.
10. Kandydat może ubiegać się o stypendium socjalne zgodnie z kryteriami zawartymi w
regulaminie dostępnym na stronie internetowej szkoły.
11. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w trakcie pełnego postępowania
rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w pierwszej kolejności mają:
a. uczniowie, którzy uzyskali większą ilość punktów ze sprawdzianu po szóstej klasie;
b. uczniowie, którzy uzyskali większą ilość punktów za świadectwo;
c. uczniowie, którzy uzyskali większą ilość punktów w konkursach.

Zgorzelec 09.02.2016r.

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Oleksyn

