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§ 1 

Podstawy  prawne 
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1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329  

z późn. zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  
z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami). 

3. Statut  Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu. 

4. Zarządzenie Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie 
terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji  
do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2012/2013. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  w przedszkolach, szkołach  
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz.1490  
z późn. zmianami). 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 
językiem regionalnym  (Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz.1579). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. 
Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami ). 

§ 2 

Postanowienia  ogólne 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

a) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 
gimnazjum, 

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych 
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum. 

2. Po terminie określonym w § 3, pkt.1 lub w trakcie roku szkolnego uczeń może być 
zapisany do gimnazjum po okazaniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej, oryginału zaświadczenia o wyniku sprawdzianu lub ostatniego 
świadectwa gimnazjalnego. 

3. Rekrutację do gimnazjum prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora gimnazjum spośród nauczycieli szkoły. 

4. Dyrektor szkoły jest obowiązany do przedstawienia dyrektorom szkół podstawowych 
gminy Łubniany, zasad rekrutacji uczniów do klas pierwszych gimnazjum w danym 
roku szkolnym.  

5. Regulamin rekrutacji uczniów zostaje zamieszczony na stronie internetowej 
gimnazjum. 

6. Zasady rekrutacji na dany rok szkolny zostają zamieszczone na stronie internetowej 
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gimnazjum. 

7. Karta zapisu ucznia, podanie ucznia z poza obwodu, Wniosek o udziale  
w dodatkowych zajęciach z języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego 
stanowią załączniki do regulaminu rekrutacji. ( zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3). 

8. Dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich 
czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę podstawową za granicą, 
stosuje się odpowiednio §19 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 20 lutego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych 
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 

9. Inne kryteria przyjęć do gimnazjum zgodnie z zapisami prawa oświatowego. 

§ 3 

Kryteria  przyjmowania  do  gimnazjum  uczniów  z  obwodu  szkoły 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas szóstych szkół podstawowych 
podlegających obowiązkowi szkolnemu i pozostających w obwodzie Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu w terminie do końca kwietnia dokonują 
zapisania dziecka do gimnazjum (wypełniają kartę zapisu ucznia według wzoru 
stanowiącego zał. nr 1) oraz uczniowie zamierzający uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego składają pisemny 
wniosek według wzoru stanowiącego zał. nr 3 zgodnie z Rozporządzeniem MEN  
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez 
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących  
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym  (Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz.1579). 

2. Niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) lub 
uczniowie dostarczają do sekretariatu gimnazjum oryginał świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu, 1 zdjęcie 
legitymacyjne w terminie zgodnym z Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty.  

§ 4  

Kryteria  przyjmowania  do  gimnazjum  uczniów  z  poza  obwodu  szkoły 

1. Do gimnazjum można przyjąć uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum  
w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest 
większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje 
się na podstawie następujących kryteriów: 

a) średnia ocen uzyskanych na świadectwie klasy szóstej, 
b) ocena zachowania - co najmniej dobra, 
c) inne osiągnięcia np. liczba punktów uzyskana na sprawdzianie, wysokie lokaty  

w konkursach przedmiotowych, 
d) sytuacja losowa. 

3. Dyrektor gimnazjum przyjmuje podania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów 
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zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, po uprzednim podpisaniu przez dyrektora 
gimnazjum obwodowego. Dyrektor szkoły obwodowej, potwierdza jedynie przyjęcie 
do wiadomości decyzji rodziców (prawnych opiekunów) o zamiarze podjęcia nauki 
przez dziecko w innym niż rejonowe gimnazjum. 

4. Uczniowie zamieszkali poza obwodem gimnazjum składają podanie o przyjęcie  
do szkoły według wzoru stanowiącego zał. nr 2 oraz zaświadczenie o ocenach  
z półrocza z gimnazjum rejonowego w terminie zgodnym z Zarządzeniem Opolskiego 
Kuratora Oświaty, a po zakończeniu roku szkolnego oryginał świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu na koniec szkoły 
podstawowej, potwierdzenia osiągnięć w terminie zgodnie z Zarządzeniem Opolskiego 
Kuratora Oświaty. 

§ 5 

Komisja  rekrutacyjna 

1. Komisję powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli uczących w gimnazjum  
w składzie: 

a) przewodniczący komisji – dyrektor szkoły, 
b) pedagog szkolny, 
c) psycholog szkolny, 
d) jeden nauczyciel, który nie będzie miał wychowawstwa w danym roku szkolnym. 

2. Zadania komisji: 

a) dokonanie podziału klas pierwszych według ustalonych kryteriów, 
b) rozpatrywanie podań i odwołań rodziców, 
c) przekazanie list utworzonych oddziałów dyrektorowi szkoły, 
d) praca komisji w terminie zgodnym z Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty. 

§ 6 

Kryteria  tworzenia  klas  pierwszych 

1. Wyrównany poziom edukacyjny wszystkich zespołów klasowych. 

2. Równomierne rozmieszczenie uczniów w oddziałach. 

3. Zachowuje się zbliżoną liczbę dziewcząt i chłopców. 

4. Obowiązuje zasada kontynuacji nauki języka obcego ze szkoły podstawowej (uczniów 
dzieli się na grupy według umiejętności językowych). 

5. Uczniowie uczący się języka niemieckiego w ramach mniejszości narodowej będą 
przydzieleni do 1 oddziału. 

6. Do tworzonych oddziałów przydziela się przynajmniej dwóch uczniów mieszkających 
w tej samej miejscowości. 

7. Rodzice mają prawo złożyć pisemny wniosek dotyczący przydziału ucznia  
do określonej klasy.  

 

 

§ 7 
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Kryteria  naboru  do  klas  integracyjnych 

1. Przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością do klasy integracyjnej odbywa się na pisemny 
wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) złożony w sekretariacie gimnazjum wraz  
z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2. Do końca czerwca rodzice ucznia z niepełnosprawnością zobowiązani są dostarczyć 
aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny. 

3. Liczba uczniów w klasie powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów  
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej. 

4. Uczniowie niepełnosprawni mogą pochodzić spoza obwodu szkoły. Stosowną zgodę 
wydaje dyrektor gimnazjum po rozpatrzeniu podania rodziców ( prawnych opiekunów) 
oraz innej dostępnej dokumentacji dotyczącej dziecka. 

§ 8  

Wyniki  rekrutacji 

1. Komisja zbiera się zgodnie z terminem rekrutacji do gimnazjum podanym  
w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty 

2. Wyniki rekrutacji są podawane przez dyrektora szkoły do wiadomości rodziców  
i uczniów na tablicy ogłoszeń zgodnie z terminem rekrutacji do gimnazjum podanym  
w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty. 

§ 9 

Odwołania 

1. Rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia przysługuje prawo odwołania się od wyników 
pracy komisji rekrutacyjnej dotyczących ich dziecka w terminie 3 dni od ich 
ogłoszenia. 

2. Odwołania należy kierować pisemnie do dyrektora gimnazjum. 

3. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

4. Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych to 31 sierpnia 
danego roku szkolnego. 

 
 
 
 
 


