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Zasady rekrutacji uczniów 

do Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu 

i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.  

3. Uchwała Rady Gminy Maków  

4. Statut Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie. 

5. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 roku 

 

§ 1 

 

Młodzież do klas pierwszych Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie przyjmuje się po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Do klas pierwszych przyjmuje się: 

 z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych 

w obwodzie Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie 

 na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie (jeżeli gimnazjum 

dysponuje wolnymi miejscami). 

Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy 

szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 

§ 2 

 

1. Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. 

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący 

- Gminę Maków.  

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły.  
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§ 3 

 

Wykaz kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Maków 

oraz wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia wymienionych kryteriów.  

 

 

Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty 

Wyniki klasyfikacji końcowej kandydata- 

średnia arytmetyczna ocen: 

średnia ocen powyżej do 5,0 – 10 pkt; 

średnia ocen od 4,0 do 4,9– 6 pkt; 

średnia ocen od 3,0 do 3,9 – 4 pkt; 

średnia ocen poniżej 3,0 – 1 pkt 

 

 

1-10 

 

 

Świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej 

Kandydat jest absolwentem szkoły 

podstawowej prowadzonej przez Gminę 

Maków 

 

5 

Oświadczenie rodzica (opiekuna 

prawnego)  

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 

szkolny w placówce, do której składany 

jest wniosek 

5 Oświadczenie rodzica (opiekuna 

prawnego) 

Wynik sprawdzianu szóstoklasisty  Zaświadczenie OKE o wynikach 

sprawdzianu 

 

Do Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, 

którzy zdobędą największą liczbę punktów wynikającą z sumowania liczby punktów jak wyżej, 

liczby punktów uzyskanych ze sprawdzianu szóstoklasisty, przy czym wynik przedstawiony 

w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach w części drugiej sprawdzianu 

mnoży się przez 0,2 oraz liczby punktów uzyskanych za ocenę z zachowania na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z następującymi progami punktowymi: 

 ocena wzorowa – 10 pkt. 

 ocena bardzo dobra – 8 pkt. 

 ocena dobra – 6 pkt. 

 ocena poprawna – 4 pkt. 

 

W pierwszej kolejności bez względu na kryteria ustalone dla uczniów spoza obwodu szkoły 

przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię potwierdzającą 

uzyskany tytuł. 
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§ 4 

 

Terminarz rekrutacji do Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie 

 

Rodzaj czynności Terminy 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy 

w postępowaniu 

dodatkowym 

Złożenie zgłoszenia (Kandydaci 

zamieszkali na terenie obwodu Gimnazjum)   

o przyjęcie do Gimnazjum Świętego 

Wojciecha w Makowie wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

1 – 22 czerwca 2016 

roku 

g.12.00 

 

Złożenie wniosku (kandydaci zamieszkali 

poza obwodem Gimnazjum) o przyjęcie do 

Gimnazjum Świętego Wojciecha 

w Makowie  

1 – 22 czerwca 

2016 roku 

g.12.00 

11 – 13 lipca 

2016 roku 

g.12.00 

Uzupełnienie wniosku/ zgłoszenia  

o przyjęcie do gimnazjum  

o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz  

o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu 

24 – 28 czerwca 

2016 roku 

g.12.00 

 

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do Gimnazjum 

i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

29 czerwca - 1 lipca 

2016 roku 

15 - 18 lipca 

2016 roku 

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i oryginału zaświadczenia o wynikach 

sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

gimnazjum  

od 6 lipca g. 12.00 

do 8 lipca g. 12.00 

2016roku 

od 8 sierpnia g. 12.00 

do 10 sierpnia 2016r. 

do g. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

11 lipca 2016 roku 

do g. 12.00 

11 sierpnia 2016 roku 

do g. 12.00 
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Załącznik nr 1 

………………………………………….. 

…………………………………………. 
imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka, 

adres zamieszkania
  

 

                                                                          Dyrektor Gimnazjum Świętego Wojciecha  

                      w Makowie 

 

 

Zgłoszenie/Wniosek kandydata do klasy pierwszej Gimnazjum Świętego Wojciecha  

w Makowie 

 

1. Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów 

Imię/imiona i nazwisko kandydata  

Data i miejsce urodzenia kandydata  

PESEL kandydata  

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata 

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata 
 

kod pocztowy
  

miejscowość
  

ulica 
  

numer domu/numer 

mieszkania
 

 

Adres miejsca zameldowania kandydata 
 

kod pocztowy
  

miejscowość
  

ulica 
  

numer domu/numer 

mieszkania
 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców/opiekunów 

Matki/opiekunki  

Ojca/opiekuna  

Kandydat posiada opinię poradni 

psychologiczno- pedagogicznej (właściwe 

podkreślić) 

TAK NIE 

Kandydat posiada orzeczenie poradni 

psychologiczno- pedagogicznej (właściwe 

podkreślić) 

TAK NIE 
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Oświadczenie dotyczące uczestnictwa ucznia w katechezie: 

Oświadczam, iż syn /córka będzie uczestniczyć w zajęciach religii w szkole. 

 

TAK                                                  NIE 

   *niepotrzebne skreślić 

  

 

Oświadczenie dotyczące uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie: 

Wyrażam (nie wyrażam) zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki w zajęciach wychowania  

do życia w rodzinie. 

   
   *niepotrzebne skreślić 

 

 

Oświadczenie dotyczące upowszechniania wizerunku dziecka: 
Wyrażam (nie wyrażam) zgodę na upowszechnianie wizerunku mojego syna/córki na stronie internetowej 

szkoły oraz w celach związanych z działalnością szkoły. 

       
   *niepotrzebne skreślić 

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym oświadczam, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka, m.in.: imienia i nazwiska/ adresu zamieszkania/ numeru PESEL i innych przez 

Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie w związku z wprowadzaniem danych do systemu informacji 
oświatowej (SIO).   

 

Informacja 
       Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 97 z 1997 r. art. 24, 32, 35) z późn. 

zmianami informuję Panią / Pana, że administrator danych osobowych w Gimnazjum zbiera i przetwarza dane 

osobowe Pani / Pana dziecka i członków jego rodziny pozostałej we wspólnym gospodarstwie domowym 

w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. 
Informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo wglądu do swoich danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy 

sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie 

informuję, że administrator danych osobowych Gimnazjum dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane,  
przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

 

Dowóz do szkoły: 

 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

w drodze z domu do przystanku oraz z przystanku do domu jak również podczas oczekiwania 

na środek lokomocji, w związku z dowozem do Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie, przez 

okres trwania nauki. (dotyczy osób dojeżdżających dowozem szkolnym).   
 

 

Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy publicznych gimnazjów.  

 
Jeżeli kandydat złożył wnioski do więcej niż jednego gimnazjum, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół 

w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

 

1. Pierwszy wybór ………………………………………………………………………………………………….. 

2. Drugi wybór ……………………………………………………………………………………………………... 

3. Trzeci wybór …………………………………………………………………………………….………………. 
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Zobowiązuję się do dostarczenia załączników wskazanych w Regulaminie rekrutacji: 

 świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej (do wglądu),  

 zaświadczenia ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową (do wglądu) 

 innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

 zdjęcia do legitymacji szkolnej do sekretariatu gimnazjum w dniach 24 – 28 czerwca 2016 

roku.  
    
Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie do 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zmianami). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor 

Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy/zgłaszającego: 

1. Oświadczam, że podane do wniosku/zgłoszenia oraz w załącznikach dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku/zgłoszeniu 

i załącznikach dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem/zgłoszeniem 
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 

roku  nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) 

 

 
 

 

 

 

…………………………………………………..                      …………………………………………………………… 
                                       miejscowość i data                                                                                                                              czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


