KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM NR 7 IM. GEN. TADEUSZA „BORA” KOMOROWSKIEGO
W GRUDZIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015
1. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w ustalonym dla szkoły obwodzie. Warunkiem
przyjęcia jest złożenie karty zgłoszenia, a ponadto przedłożenie
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE
o wynikach sprawdzianu oraz potwierdzenie zamieszkania ucznia
na terenie obwodu Gimnazjum.
2. Dyrektor Gimnazjum w miarę posiadania wolnych miejsc może przyjąć absolwentów szkół
podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, jeżeli rodzice, prawni opiekunowie złożą w sekretariacie Gimnazjum:
1) Wniosek z prośbą o przyjęcie do klasy I należy złożyć – w terminie od 28 kwietnia
2014 r. do dnia 03 czerwca 2014 r. do godziny 15.00 z zastrzeżeniem ppkt. 2;
2) Wniosek z prośbą o przyjęcie do klasy I sportowej należy złożyć – w terminie od 01
kwietnia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00, a ponadto:
a) pisemną zgodę rodziców (pranych opiekunów) na udział ich dziecka w szkoleniu
sportowym realizowanym w ramach klasy sportowej w określonej dyscyplinie,
b) orzeczenie (zaświadczenie) lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza,
c) zaliczenie przez kandydata prób sprawności fizycznej ustalonych przez komisję
rekrutacyjną, które odbędą się w terminie od 30 kwietnia 2014r. do 6 czerwca
2014r.
3) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z OKE o wynikach
sprawdzianu – w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. do godz. 15.00;
4) Inną dokumentację potwierdzającą szczególne osiągnięcia oraz umiejętność gry na instrumencie (dokumentacja wymieniona w niniejszym podpunkcie jest dobrowolna) –
w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. do godz. 15.00.
3. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na
podstawie uchwalonych przez Radę Pedagogiczną następujących kryteriów:
1) Otrzymają wymaganą liczbę punktów, na którą w łącznej ilości 100 punktów możliwych do uzyskania składać się będą :
a) liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu dla uczniów kończących II etap edukacyjny,

b) liczba punktów uzyskanych z ocen następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, przyroda, historia oraz z zachowania,
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c) świadectwo z wyróżnieniem -10 pkt,
d) szczególne osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim (po 5 pkt. za
konkurs) – max 10 pkt,
e) potwierdzona umiejętność gry na instrumencie - 4 pkt;
2) W przypadku takiej samej liczby punktów o przyjęciu do Gimnazjum decyduje ilość
punktów uzyskanych ze sprawdzianu po klasie VI, o którym mowa w ppkt 1 lit.a,
a w następnej kolejności średnia ocen na świadectwie.
4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (konkursy przedmiotowe z: języka polskiego, matematyki i przyrody; konkurs matematyczny dla uczniów klas VI szkół podstawowych „Liga zadaniowa”) przyjmowani są do Gimnazjum w pierwszej kolejności.
5. Dyrektor Gimnazjum ma prawo w uzasadnionych przypadkach przyjąć ucznia do klasy
pierwszej niezależnie od obowiązujących kryteriów.
6. Nabór do klasy sportowej odbywa się według niżej ustalonych kryteriów na które
składają się:
1) Bardzo dobry stan zdrowia kandydata, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież;
2) Pisemna zgoda rodziców (pranych opiekunów) na udział ich dziecka w szkoleniu sportowym realizowanym w ramach klasy sportowej w określonej dyscyplinie;
3) Zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez komisję rekrutacyjną;
4) Wyniki uzyskiwane przez młodzież na zawodach:
a) szkolnych,
b) klubowych,
c) czwartkach lekkoatletycznych,

d) innych imprezach i zawodach sportowych;
5) Opinia trenerów klubów sportowych w dyscyplinach, w których tworzone są oddziały
sportowe;
6) Wyniki w nauce i zachowaniu;
7) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki o których mowa
w pkt 6 ppkt od 1 do 6, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane pod
uwagę zostaną wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ppkt 3.
7. Terminy postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny określa Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty.
8. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wskazuje przewodniczącego komisji.
Do zadań komisji należy:
1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych, które zawierają:
a) imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie,
b) najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia,
c) data podania do publicznej wiadomości,
d) podpis przewodniczącego;
2) Ustalenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych;
3) Sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego.
9. Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji i obowiązki kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do Gimnazjum:
1) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Gimnazjum nastąpi
w dniu 1 lipca 2014 r. do godz.15.00;
2) Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Gimnazjum przez kandydatów umieszczonych
na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do Gimnazjum należy dokonać – w dniu 2
lipca 2014 r. do godz. 15.00;
3) Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Gimnazjum nastąpi – w terminie do 4 lipca
2014 r. do godz.15.00.
10. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w szkole po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
1) Dyrektor Gimnazjum w uzgodnieniu z Prezydentem Grudziądza wyznacza termin postępowania uzupełniającego;
2) Postępowanie rozpoczyna się następnego dnia po ogłoszeniu listy przyjętych i kończy
się nie później niż dnia 31 sierpnia;
3) Rodzic zainteresowany rekrutacją uzupełniającą składa wniosek do Dyrektor Gimnazjum;

4) Rekrutacja uzupełniającą odbywa się według kryteriów o których mowa wyżej.
11. Procedura odwoławcza.
1) Rodzic ma prawo w ciągu 7 dni od daty podania listy przyjętych złożyć wniosek do
komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia jego dziecka;
2) W ciągu 5 dni komisja musi sformułować pisemną odpowiedź, od której rodzic ma
prawo odwołać się do Dyrektora Gimnazjum w ciągu 7 dni;
3) Dyrektor Gimnazjum w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie. W przypadku otrzymania
odmownej odpowiedzi rodzic ma prawo złożyć skargę do Sądu Administracyjnego.
Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie list
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Gimnazjum, a następnie list kandydatów przyjętych do Gimnazjum w gablocie informacyjnej znajdującej się w siedzibie
Gimnazjum nr 7.

