Katolickie Gimnazjum na Kopcu

Na rok szkolny 2016/2017 prowadzimy nabór do klasy
pierwszej gimnazjum.
Zasady przyjmowania uczniów do Katolickiego Gimnazjum na Kopcu





rozmowa diagnozująca z uczniem oraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) 
analiza dokumentów ucznia za pierwszy semestr klasy szóstej szkoły podstawowej pod
kątem ocen z przedmiotów i zachowania 

PROCEDURA REKRUTACJI KATOLICKIEGO GIMNAZJUM NA KOPCU
1. Podstawą rozpoczęcia rekrutacji jest akceptacja przez kandydata i jego rodziców misji
szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczodydaktycznym i regulaminach.
2. Kandydaci są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na sprawdzianie
zewnętrznym i ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, która ustala punkty za wyniki
sprawdzianu OKE i oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
4. Rozmowy dla rodziców kandydatów do Katolickiego Gimnazjum na Kopcu, są
przeprowadzane w maju lub czerwcu, dokładny termin zostanie podany kandydatom
przynajmniej na tydzień wcześniej.
5. Kandydat przekłada następujące dokumenty:
a. oceny za pierwszy okres klasy szóstej szkoły podstawowej
b. świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia poświadczona przez
dyrektora)
c. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego na zakończenie klasy
szóstej szkoły podstawowej (oryginał lub kopia poświadczona przez
dyrektora)
d. skrócony odpis aktu urodzenia – kserokopia
e. orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy
kandydatów z wadami słuchu, wzroku, koordynacji ruchu i innymi
schorzeniami),
f. zaświadczenie o osiągnięciach szkolnych lub artystycznych na szczeblu
co najmniej powiatowym (jeśli dotyczy),
g. zaświadczenie o uczestnictwie w pozaszkolnych konkursach na szczeblu
co najmniej powiatowym (jeśli dotyczy),
h. 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
i. deklaracje, zobowiązania, oświadczenia rodziców.
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6. Terminarz rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 10 marca 2016r.
do 28 czerwca 2016r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach
sprawdzianu

od 24 czerwca 2016r.
do 28 czerwca 2016r.

3.

4.

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do gimnazjów i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów od 28 czerwca 2016r
branych pod uwagę
do 30 czerwca 2016r.
w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły na
stronie internetowej szkoły oraz na
tablicach informacyjnych.

do 15 lipca 2016r.
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Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

od 21 lipca 2016r.
do 26 lipca 2016r.

28 lipca 2016r
.

17 sierpnia 2016r.
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Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia
o wynikach sprawdzaniu, o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do gimnazjum

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

6.

18 i 19 lipca 2016r.

20 lipca 2016r.

18 i 19 lipca 2016r.

22 sierpnia 2016r.

7. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani będą kandydaci, którzy
otrzymali największą ilość punktów podczas rekrutacji.
8. Kandydat otrzyma punkty rekrutacyjne, na które składają się następujące elementy:
Punktacja

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
1. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę bierze się 6 przedmiotów:






2.

maksimum
120 punktów

język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
przyroda
historia i społeczeństwo
religia
Świadectwo z wyróżnieniem
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5 punktów

Łącznie

maksimum 140 punktów

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Lp.
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3.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów;

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania
4.

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

5.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,|
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 3 punkty;
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maksimum
13 punktów
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Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o
zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a
ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:
6.
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

7.

8.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,
zwłaszcza w formie wolontariatu.
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2 punkty

9.

sprawdzian po klasie szóstej:
a) „część pierwsza sprawdzianu” wynik ogólny z matematyki i języka
polskiego przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2:
- język polski (max 100%=20 pkt)
- matematyka (max 100%=20 pkt)
b) „część druga sprawdzianu” wynik ogólny z języka obcego
nowożytnego przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2:
- język obcy nowożytny (max 100%=20 pkt)

maksimum
40 punktów

maksimum
20 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200 punktów

9. Absolwentom Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej na Kopcu przyznaje się
dodatkowe 15 punktów rekrutacyjnych.
10. Uczniowie ubiegający się o miejsce w gimnazjum powinni uzyskać co najmniej
ocenę dobrą z zachowania na zakończenie nauki w szkole podstawowej.
11. Niezależnie od kryteriów wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej
szkoły gimnazjalnej:
a. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
b. laureat konkursu przedmiotowego organizowanego przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii
dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
12. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor po
zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.
13. Dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszej procedury.
14. O przyjęciu do szkoły decyduje Szkolna Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.
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maksimum 60 punktów
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