
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 
Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie 

 
§ 1 

Podstawa prawna 
 

Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie: art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 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 z późn. zm.) oraz 
Statutu Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie. 

 

 
§ 2 

Wymagane dokumenty i terminy ich składania 
 

1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego 
we Władysławowie w terminie podanym w załączniku do regulaminu na dany rok szkolny. 
 

2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie:  

 podanie (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub skopiowanym ze strony  
 (http://www.gimnazjum.wladyslawow.pl), 
 2 podpisane fotografie 30 x 40 mm, 
 odpis aktu urodzenia- ksero , 
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał, 
 zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie VI – oryginał, 
 posiadane dokumenty potwierdzające dostosowania form i metod pracy (opinie i orzeczenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej), 
 zaświadczenie stwierdzające uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkiego 

Konkursu Interdyscyplinarnego.  
 

3. Termin postępowania uzupełniającego wyznacza Dyrektor Szkoły. 

 

§ 3 
Szkolna komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, 
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 
 

2. Dyrektor ustala termin posiedzenia Komisji. 
 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna: 

a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi  
w regulaminie, 

b) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy, 

c) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych  
w szczegółowych przepisach, 

d) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 
 

4. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników 
rekrutacji. 

 

§ 4 
Zasady naboru 

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

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

b) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza 
obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

http://www.gimnazjum.wladyslawow.pl/


2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, 
którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się uwzględniając kryteria: 

a) ocena zachowania co najmniej dobra, 

b) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: języka polskiego, historii, 
matematyki, przyrody, 

c) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie końcowym, 

d) inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 

3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego 
gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2. 
 

4. Komisja przydzielając do klas pierwszych kieruje się następującymi zasadami: 

- liczba uczniów przyjmowanych do klas I nie może być większa niż 26 osób, 

- uwzględniając dowozy uczniów do szkoły, należy zwrócić uwagę na miejsce zamieszkania ucznia, 

- dobór do klasy powinien odbywać się na zasadzie zróżnicowania poziomu dydaktycznego. 


