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§ 1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  

z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942); 

3. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/448/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów, 

punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzania tych kryteriów. 

 

§  2 

Kryteria naboru 

 

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem kandydata do szkoły zobowiązani 

są jego rodzice (prawni opiekunowie). 

2. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej.  

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie 

zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). 

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów),  uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym jedynie w przypadku, gdy 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

5. W pierwszej kolejności do gimnazjum przyjmowani są laureaci konkursów      

przedmiotowych. 

6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do 

szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych 

miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydtów przyjmuje się z uwzględnieniem 

następujących kryteriów: 
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1) oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej: 

język polski, matematyka, przyroda, historia i społeczeństwo, język obcy przy czym 

za uzyskane oceny w stopniu przyznaje cię: 

a) celujący – 6 pkt.,  

b) bardzo dobry – 5 pkt.,  

c) dobry – 4 pkt.,  

d) dostateczny – 3 pkt.,  

e) dopuszczający – 2 pkt. 

- maks.  30pkt.  (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

2) wzorowa ocena zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej- 

 6 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

3) bardzo dobra ocena zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły 

podstawowej - 5 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

4) dobra ocena zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej 

- 4 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

5) wynik sprawdzianu – maks. 40 pkt. (zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu), 

6) świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt.  

(świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

7) uczęszczanie rodzeństwa do szkoły/zespołu szkół - 5 pkt., 

8) wielodzietność rodziny kandydata - 5 pkt. (oświadczenie), 

9) niepełnosprawność kandydata - 5 pkt. (orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, którym 

mowa w ust. 6 pkt 5, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki  

i języka obcego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym 

za uzyskane oceny w stopniu przyznaje się: 

1) z języka polskiego i matematyki:  

a) celujący – 20 pkt.,  

b) bardzo dobry – 16 pkt.,  

c) dobry – 12 pkt.,  

d) dostateczny – 8 pkt.,  
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e) dopuszczający – 2 pkt. 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 2, 

2) z język obcego:  

a) celujący – 20 pkt., 

b) bardzo dobry – 16 pkt.,  

c) dobry – 12 pkt.,  

d) dostateczny – 8 pkt.,  

e) dopuszczający – 2 pkt. 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu 

przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 7, oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana 

część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie. 

9. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach  

i w trybie dotyczącym obywateli. 

 

§ 3 

Terminy naboru 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez organ 

nadzorujący szkołę opracowanych w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny. 

§ 4 

Działalność szkolnej komisji rekrutacyjnej 

1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

2. Komisja rekrutacyjna: 

 dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria, 

 sporządza protokół i przekłada dyrektorowi szkoły, 

 sporządza i upublicznia listy zakwalifikowanych  kandydatów.  

3. W sprawie przydziału przyjętych kandydatów do szkoły do określonych oddziałów 

klasowych, decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

4. Kandydaci nieprzyjęci z powodu braku miejsc mogą – na prośbę rodziców – zostać 

wpisani na listę rezerwową. Przyjęcie kandydata z takiej listy będzie możliwe tylko 

w przypadku zwolnienia miejsca. 
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§ 5 
Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do szkoły. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

§ 6 

Postępowanie uzupełniające 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie  

z harmonogramem rekrutacji na dany rok szkolny opracowany przez organ nadzorujący 

szkołę. 

 


