REGULAMIN
REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi
w Łobudzicach
na rok szkolny 2015/2016
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
2. zarządzenie Nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r. w sprawie
terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty
ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych
osiągnięć kandydatów.

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum im. J. Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi
w Łobudzicach, zwanego dalej gimnazjum, przyjmuje się:
a) z urzędu – na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) – załącznik nr 1
– absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
Do obwodu szkoły należą miejscowości: Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Chajczyny,
Dąbrowa, Faustynów, Grabostów, Grębociny, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew,
Kolonia Grabostów, Kolonia Karczmy, Kolonia Kociszew, Kolonia Łobudzice, Kolonia Ostoja,
Krześlów, Kurów, Kurówek, Kuźnica, Łęki, Łobudzice, Marszywiec, Ostoja, Pawłowa, Pieńki –
Augustów, Podlesie, Przecznia, Pszczółki, Sobki, Tosin, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów,
Wypychów, Zabłoty, Zagłówki, Zalesie, Zalesie – Kolonia);
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – załącznik nr 1 – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi
miejscami.
Absolwentów szkół podstawowych z niepełnosprawnością nie dotyczy zasada obwodu gimnazjum.
2. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej gimnazjum prowadzi się na wolne miejsca pozostałe
po przyjęciu dzieci z obwodu.
3. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych
miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, przyjmuje się ich do limitu wolnych miejsc na podstawie
poniższych kryteriów:
a) wyniku ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
b) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
c) oceny zachowania,
d) osiągnięć w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych.
4. Absolwenci szkół podstawowych składają wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy gimnazjum
w sekretariacie szkoły w terminie od 2 marca do 31 marca 2015 r.;
a) załącznikami do wniosku są:
- 2 aktualne zdjęcia formatu legitymacyjnego czytelnie podpisane na odwrocie imieniem
i nazwiskiem kandydata,
- oświadczenie o dowozie – dotyczy dzieci z obwodu szkoły – załącznik nr 2,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3,
- deklaracja rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody bądź braku zgody na podjęcie przez
dziecko nauki w oddziale integracyjnym – załącznik nr 4.
5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum oraz przydziału kandydatów
do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej, dyrektor gimnazjum powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjną spośród członków rady pedagogicznej oraz określa jej zadania.
Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest lider Zespołu Wychowawczego.
Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum odbywa się jednoetapowo, z możliwością
przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, pod warunkiem dysponowania wolnymi
miejscami w terminie do 31 sierpnia 2015 r.
W toku rekrutacji Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje w pierwszej kolejności finalistów
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub krajowym, pod warunkiem posiadania przez nich świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej.
6. Przydzielenie kandydata do oddziału pierwszej klasy gimnazjum odbywa się według kryteriów
ujętych w statucie gimnazjum, tj.:
- posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej o potrzebie kształcenia w oddziale integracyjnym;
- wyrażenia bądź niewyrażenia zgody rodzica (prawnego opiekuna) na podjęcie przez dziecko
nauki w oddziale integracyjnym;
- płci dziecka;
- szkoły podstawowej, do której uczęszczało dziecko; w każdym oddziale, jeżeli to jest
możliwe, powinno podjąć naukę minimum dwoje dzieci, którzy ukończyli tę samą szkołę
podstawową;
- wyników na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i wyników ze sprawdzianu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, ze względu na
konieczność stworzenia oddziałów o różnych możliwościach edukacyjnych.
7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
- analizuje złożone wnioski od 8 kwietnia do 17 kwietnia 2015 r.,
- wywiesza listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, a także zamieszcza
na stronie internetowej szkoły www.lobudzice.cal.pl 30 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00.
8. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej absolwenci w terminie
od 26 czerwca do 2 lipca 2015 r. do godz. 15.00 potwierdzają wolę przyjęcia do gimnazjum,
dostarczając wymagane dokumenty:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie VI,
c) kartę zdrowia (dotyczy absolwentów spoza obwodu gimnazjum).
9. 3 lipca 2015 r. do godz. 15.00 dyrektor szkoły podaje do wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych do gimnazjum poprzez ich wywieszenie oraz zamieszczenie na stronie
internetowej szkoły www.lobudzice.cal.pl.
10.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych,
rodzic (prawny opiekun) może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej gimnazjum.

11.Komisja niezwłocznie sporządza uzasadnienie wniosku rodzica (prawnego opiekuna), podając
przyczynę odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej gimnazjum.
12.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic (prawny opiekun) może wnieść
do dyrektora gimnazjum odwołanie od uzasadnienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
13.Dyrektor niezwłocznie rozpatruje odwołanie od uzasadnienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
14. Dyrektor szkoły, nie później niż do końca lutego 2015 r. podaje do publicznej wiadomości,
zamieszczając na szkolnej stronie internetowej, Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Gimnazjum im. J. Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach na rok szkolny
2015/2016.
15.Od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przydziela
zakwalifikowanych kandydatów do poszczególnych oddziałów, biorąc pod uwagę kryteria zawarte
w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
16.1 września 2015 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna wywiesza listy uczniów przydzielonych
do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej gimnazjum na tablicy informacyjnej
„Aktualności szkolne”.
Podczas Inauguracji roku szkolnego 2015/2016 dyrektor szkoły odczytuje listy uczniów
przydzielonych do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej gimnazjum.

Załączniki:
nr 1 – wniosek,
nr 2 - oświadczenie o dowozie,
nr 3 - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
nr 4 - deklaracja rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody bądź braku zgody na podjęcie
przez dziecko nauki w oddziale integracyjnym.

