ZAŁĄCZNIK NR 10b
DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 48

Regulamin rekrutacji
do Gimnazjum nr 85
w roku szkolnym 2015/2016

Opracowano na podstawie:
Ustawy o Systemie Oświaty z dnia
6 grudnia 2013 r. w sprawie
rekrutacji do publicznych przedszkoli
i publicznych szkół
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7 )

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM NR 85 W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
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Regulamin został opracowany w oparciu o zapisy zawarte w:
a. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.),
b. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
c. Zarządzeniu Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia
terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny
2015/2016.
Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum nr 85 czuwa Szkolna
Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 85 w Warszawie przyjmowani są:
a. z urzędu na podstawie zgłoszenia: absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
Gimnazjum nr 85,
b. na podstawie wniosku absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr
85 w przypadku, gdy Gimnazjum nr 85 dysponować będzie wolnymi miejscami i po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Kryteriami Przyznawania Punktów zawartymi w załączniku nr
1.
Zgłoszenie, o którym mowa w pkt3 lit. a zawiera:
a. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
b. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
c. adres zamieszkania rodziców i kandydata,
d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata.
Wniosek, o którym mowa w pkt3 lit. b zawiera:
a. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
b. imiona i nazwiska rodziców kandydata,
c. adres zamieszkania rodziców i kandydata,
d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
e. wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
Komisja Rekrutacyjna ma prawo żądać do wglądu dokumentu potwierdzającego podany w zgłoszeniu/wniosku
adres zamieszkania kandydata.
W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu
kandydata decyduje suma uzyskanych punktów zgodnie z Kryteriami Przyznawania Punktów z uwzględnieniem
numeru preferencji wyboru szkoły.
W przypadku, gdy kandydaci spoza obwodu szkoły uzyskają równą liczbę punktów, pierwszeństwo rozstrzygają
następujące kryteria wg kolejności:
a. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
b. wynik sprawdzianu po klasie szóstej – część ogólna,
c. ocena z zachowania.
Laureaci konkursów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (MKO) lub innego niż MKO o
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od powyższych
kryteriów.
O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum nr 85 dysponuje 60 miejscami w klasach pierwszych.
Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum nr 85 rejestrują się elektronicznie w
systemie wspomagania rekrutacji dla miasta Warszawy, wybierając Gimnazjum nr 85 jako szkołę
pierwszego wyboru. Wydruk zgłoszenia lub wniosku dokonany z systemu rekrutacji elektronicznej
składają w sekretariacie Gimnazjum nr 85 w terminie od 13 kwietnia do 8 maja 2015 r.
Kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły w terminie od 22 do 24 czerwca 2015 r. do
godz. 16.00.
Kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały dwóch dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia OKE dotyczącego wyniku sprawdzianu po klasie szóstej nie później niż do 1 lipca
2015 r. do godziny 15.00.
Kandydaci są zobowiązani dostarczyć także odpis aktu urodzenia, kartę zdrowia z macierzystej szkoły
podstawowej i dwie fotografie również do 8 lipca 2015 r. do godziny 15.00.
Ogłoszenie listy przyjętych uczniów nastąpi dnia 08 lipca 2015 r. do godziny 14.00.
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17. Uczniowie przyjęci do Gimnazjum nr 85 zostają podzieleni na klasy przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, która
może uwzględnić uwagi zgłoszone przez rodziców.
18. Od 9 lipca 2015 r. kandydaci mogą brać udział w rekrutacji uzupełniającej, jeśli gimnazjum będzie dysponować
wolnymi miejscami.
19. Wszystkie decyzje związane z rekrutacją do klasy pierwszej podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
20. W sytuacjach szczególnych dotyczących rekrutacji rodzice lub prawni opiekunowie kandydata mogą składać
podania do dyrektora. Dyrektor podejmuje decyzję do dnia 31.08.2015 r.

Kryteria Przyznawania Punktów kandydatom spoza obwodu
ubiegającym się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 85
w Zespole Szkół Nr 48 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016
1. W rekrutacji do Gimnazjum nr 85 maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjnym wynosi 100, w tym:
•
•
•
•
•
•

za osiągnięcia sportowe do 2 pkt, w tym:
o
co najmniej wojewódzkie – 2 pkt
o
co najmniej powiatowe – 1 pkt
za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska 2 pkt.

•

•

2.

40 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej,
30 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z
języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego,
6 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za ocenę z zachowanie na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej,
6 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
3 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
15 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia, w tym:
o za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach organizowanych przez MKO lub innego 7 pkt,
o za osiągnięcia inne niż sportowe i artystyczne takie jak konkursy, zawody wiedzy, turnieje, itp do 2
pkt, w tym:
! co najmniej wojewódzkie – 2 pkt
! co najmniej powiatowe – 1 pkt
o za osiągnięcia artystyczne do 2 pkt, w tym:
• co najmniej wojewódzkie – 2 pkt
• co najmniej powiatowe – 1 pkt

Sposób przeliczania wyniku procentowego sprawdzianu na punkty:
•
•

część ogólna – za każdy 1% --> 0,3 pkt (np. 50% to 15 pkt)
język obcy nowożytny – za każdy 1% --> 0,1 pkt (np. 50% to 5 pkt)

3. Sposób przeliczania ocen na punkty z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język polski, matematyki, historii,
przyrody i obowiązkowego języka obcego)
•
•
•
•
•

celujący – 6 pkt
bardzo dobry – 5 pkt
dobry – 4 pkt
dostateczny – 3 pkt
dopuszczający – 2pkt.
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4.

Sposób przeliczania oceny z zachowanie na punkty
•
•
•
•
•
•

wzorowe – 6 pkt
bardzo dobre – 5 pkt
dobre – 3 pkt
poprawne – 1 pkt
nieodpowiednie – 0 pkt
naganne – 0 pkt
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