Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki
Opracowane na podstawie Uchwały nr XXI/404/16 Rady Miasta Katowice z dnia
27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej. Młodzież zamieszkałą w obwodzie gimnazjum
przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.
3. Liczbę oddziałów klas pierwszych określa, w porozumieniu z Dyrektorem, organ
prowadzący Szkołę.
4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwenci szkół podstawowych zamieszkali
poza obwodem mogą być przyjęci do Szkoły w przypadku, gdy dysponuje ona wolnymi
miejscami. Wymagane jest złożenie wniosku rekrutacyjnego oraz dostarczenie
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z OKE po wydaniu ich
przez dyrektora szkoły podstawowej.
5. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc,
którymi dysponuje Szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie poniższego sposobu
przeliczania punktów:

1.

Kryterium
Wynik sprawdzianu:

Maksymalna punktacja
20 pkt

W części I- wynik przedstawiony w % mnoży się przez 0,2

2.

3.
4.
5.

W części II- wynik przedstawiony w % mnoży się przez
0,2

20 pkt

Ocena z języka polskiego:
- celujący
- 6 pkt
- bardzo dobry - 5 pkt
- dobry
- 4 pkt
- dostateczny -3 pkt
- dopuszczający -2 pkt
Ocena z matematyki:
Wyrażona w stopniu jak wyżej
Ocena języka obcego:
Wyrażona w stopniu jak wyżej
Ocena z przyrody:
Wyrażona w stopniu jak wyżej

6 pkt

6 pkt
6 pkt
6 pkt

6.

7.

8.
9.

Ocena zachowania:
- wzorowa
- 6 pkt
- bardzo dobra - 5 pkt
- dobra
- 4 pkt
-poprawna
-3 pkt
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
(liczona do trzech miejsc po przecinku)
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia1 wymienione na świadectwie

10. Wolontariat
11. Inne:
1. Wielodzietność kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata;
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6 pkt

6 pkt

5 pkt
13 pkt
2 pkt
0,1 pkt
0,1 pkt
0,1 pkt
0,1 pkt
0,1 pkt
0,1 pkt
0,1 pkt

6. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) w zakresie pkt 1 – kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
2) w zakresie pkt 2-9 – kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
3) w zakresie pkt 10 – kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia
świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej lub zaświadczenie z organizacji
pozarządowej lub innego podmiotu potwierdzające osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej kandydata;
4) w zakresie pkt 11.1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności
rodziny kandydata;
5) w zakresie pkt 11.2,3,4,5 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);
6) w zakresie pkt 11.6 – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego
rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem;
7) w zakresie pkt 11.7– kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Kopie dokumentów wskazanych w ust. 1 poświadcza za zgodność z oryginałem
rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do
wglądu oryginały tych dokumentów.
7. Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana

przez dyrektora szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego. Do zadań komisji
rekrutacyjnej należy: ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do
publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
oraz sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum. Uzasadnienie sporządza się
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Rodzic
kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje
odwołanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy
skarga do sądu administracyjnego (art. 20 zc ust. 6-9 ustawy).
10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum placówka nadal

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
11. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 4, wymaga

zawiadomienia Dyrektora Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przypis
1. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –
maksymalnie 13 pkt, w tym:
a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt;
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
o systemie oświaty:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt;

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt;
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5pkt;
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt;
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;
d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt;

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt;
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;
e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit a–d,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 pkt;
- krajowym – 3 pkt;

- wojewódzkim – 2 pkt;
-powiatowym – 1 pkt;

Katowice, 01 marca 2016 r.

