
 

 

REGULAMIN I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW                          

DO KLAS PIERWSZYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PUBLICZNYM 

GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W OPOLU 

 

Uczniowie z obwodu szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia –         

załącznik nr 1. 

   

Na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) Rada Pedagogiczna uchwala kryteria 

przyjęć do ZS zOI Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu uczniów spoza obwodu, będące 

integralną częścią statutu szkoły. 

§ 1 

1. Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie spoza obwodu na podstawie wniosku – 

załącznik nr 2 po spełnieniu następujących kryteriów:  

1) posiadanie z zachowania oceny co najmniej dobrej; 

2) o kolejności przyjęć decyduje liczba punktów za uzyskane w szkole podstawowej 

oceny z nauczanych przedmiotów, z zachowania, liczba punktów uzyskanych                   

na sprawdzianie zewnętrznym oraz punkty za udział w konkursach; 

3) punktowana jest średnia ocen końcoworocznych mnożona przez 10 (max. 60 

punktów); 

4) punktowane są oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i przyrody. 

Przypisywana jest im właściwa liczba punktów: celujący – 6, bardzo dobry – 5, dobry 

– 4, dostateczny – 3, dopuszczający – 2, niedostateczny – 1. (max. 24 punkty);  

5) wynik uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej – z każdej części 

egzaminu 1% to 0,4  (max. 3x40 = 120 punktów); 

6) ocenie z zachowania przypisana jest liczba punktów: wzorowa – 6, bardzo dobra – 5, 

dobra – 4, poprawna – 3, nieodpowiednia – 2, naganna – 1. Punktowana jest 

końcoworoczna ocena z zachowania mnożona przez 2. (max 12 punktów); 

7) dodatkowe punkty przyznawane są za udokumentowane osiągnięcia: 

a) na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim (jedno najważniejsze) - (max 10 

punktów);  

b) na szczeblu miejskim (jedno najważniejsze) – 6 punktów (I miejsce), 4 punkty (II 

miejsce), 2 punkty (III miejsce); 

8) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynosi 232; 



9) w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim; 

10) minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynosi 80. Jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może 

obniżyć minimalną liczbę punktów możliwych do uzyskania. 

§ 2 

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego, w przypadku dzieci nie 

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność, stosuje się kryteria zawarte w  §1 oraz w Regulaminie i kryteriach 

rekrutacji uczniów do oddziałów integracyjnych ZS z OI PG 1 w Opolu 

§ 3 

 

1. Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci spoza obwodu, którzy zaliczyli  

próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną. Szczegółowe kryteria 

określa Regulamin i kryteria rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych ZS z OI PG 1                  

w Opolu. 

§ 4 

 

1. W przypadku jednakowej liczby punktów do oddziału sportowego, oddziału 

integracyjnego w przypadku dzieci nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

pierwszeństwo przyjęcia ma uczeń zamieszkały w obwodzie szkoły: 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, kierując się dobrem dziecka, może 

odstąpić od podanych kryteriów. 

§ 5 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Zarządzeniem Dyrektora 

szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.  

2. Zadania komisji rekrutacyjnej: 

 prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z kryteriami przyjęć uczniów 

spoza obwodu oraz zasadami rekrutacji uczniów do oddziału sportowego                               

i integracyjnego. 

 ustalenie prób sprawności fizycznej oraz przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego 

 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych 

 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 



 sporządzenie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

z wnioskiem uzasadnienia odmowy przyjęcia.    

 w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca 

sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania 

rekrutacyjnego według tych samych zasad. 

§ 6 

1. Osoby spoza obwodu ubiegające się o przyjęcie dziecka do gimnazjum powinny złożyć 

w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez kuratora oświaty następujące 

dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do gimnazjum, wypełniony wg wzoru znajdującego się 

w sekretariacie gimnazjum i na stronie internetowej szkoły. 

2) kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, i zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu, oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskich/wojewódzkich olimpiad przedmiotowych; 

3) do oddziału sportowego - orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego 

sportu oraz pisemną zgodę rodziców;  

4) do oddziału integracyjnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                       

ze względu na niepełnosprawność; 

5) Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, i zaświadczenia                              

o szczegółowych wynikach sprawdzianu kandydat dostarcza po podjęciu ostatecznej 

decyzji o wyborze szkoły zgodnie z terminem określonym przez kuratora oświaty 

2. Zapisy do ZS z OI Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu odbywają się w terminie 

określonym zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty na podstawie dowodu osobistego 

rodzica /opiekuna prawnego. 

§ 7 

Tryb odwoławczy 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji 

rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  

z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść                

do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje 

forma pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 


