Płońsk, 12.03.2015
REGULAMIN REKRUTACJI GIMNAZJUM NR 1
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Na podstawie Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 12 z dnia 06 lutego 2015r.
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów
na rok szkolny 2015/2016 oraz szkolnych zapisów statutowych określa się zasady rekrutacji uczniów do

klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku w roku szkolnym 2015/2016
§1 W roku szkolnym 2015/2016 przyjęcie uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku odbywa się są na podstawie zgłoszenia rodziców
absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej.
Obowiązują następujące zasady przyjęć:
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.
2. Wszyscy kandydaci zamieszkujący w obwodzie Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II
w Płońsku zostają przyjęci z urzędu.
3. Dla kandydatów mieszkających poza obwodem - o ile szkoła dysponować będzie nadal
wolnymi miejscami – przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne.
4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców dziecka. Formularz
wniosku jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły:
www.gimfor.edu.pl.
5. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor.
§2 Zasady rekrutacji:
1. Uczeń spełnia oczekiwania szkoły dotyczące wyników w nauce i zachowaniu :
wyniki sprawdzianu - minimum 25% ogółu punków ze sprawdzianu (tj. 10 pkt)
przy średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - co najmniej 3,0
i minimum poprawnej ocenie z zachowania.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, niż liczba wolnych
miejsc, na listę przyjętych wpisani zostają uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce
i zachowaniu, w przypadku identycznych wyników decydować będą poświadczone
dokumentem osiągnięcia ucznia.
3. W wyjątkowych przypadkach, kierując się dobrem dziecka, na wniosek rodziców decyzję
o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor gdy uczeń nie spełnia wyżej wymienionych
kryteriów.
§3 Terminarz rekrutacji:
1. Składanie wniosków (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły) o przyjęcie do
gimnazjum - od 8 kwietnia do 8 maja 2015 r.
2. Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
danego gimnazjum publicznego, przyjętych z urzędu do klasy pierwszej nastąpi – 22 maja
2015r.
3. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych
wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez kandydatów - do 01 lipca 2015 r.,
do godziny 15.00
4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych – 3 lipca 2015 r. od godziny 14.00

§4 Wykaz składanych przez kandydatów dokumentów:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie
internetowej szkoły www.gimfor.edu.pl)
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem)
3. Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego po szkole podstawowej
(oryginał)
4. Inne: dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia.

