Regulamin przyjęć uczniów do klas
pierwszych Gimnazjum nr 11
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu
na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.
zm.)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu

przeliczania

na

punkty

poszczególnych

kryteriów

uwzględnianych

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)


Uchwała nr XXIII/317/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz
integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego) gimnazjów prowadzonych przez Miasto Poznań, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§1
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także składania
dokumentów do gimnazjów ustala Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do
publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
§2
W roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 11 planowane jest uruchomienie
następujących klas pierwszych:
Nazwa oddziału*

Klasa humanistyczno – językowa (1)

Klasa przyrodniczo – językowa (1)

Klasa usportowiona (1)

Dodatkowe godziny

język polski
historia
wos
język angielski
matematyka
przedmioty
przyrodnicze
język angielski
zajęcia sportowe
(piłka nożna/piłka
koszykowa/
piłka ręczna/piłka
siatkowa)

Klasa ogólna (2)

Pierwszy język
obcy

Drugi język
obcy

wybrany spośród:
j. niemieckiego,
j. francuskiego,
język angielski kontynuacja
uruchomienie grupy
j, francuskiego zależy
od wyników rekrutacji

-

* uruchomienie powyższych oddziałów zależy od wyników rekrutacji i organizacji pracy szkoły

§3
1. Od 23 maja do 10 czerwca 2016 r. kandydaci do klas pierwszych składają następujące
dokumenty w sekretariacie Gimnazjum nr 11:
1) uczeń zamieszkały w obwodzie Gimnazjum nr 11, który zamierza kontynuować
naukę w gimnazjum obwodowym
a) formularz zgłoszenia do gimnazjum (dokument można otrzymać w szkole
podstawowej lub pobrać ze strony internetowej www.poznan.pl/oswiata)
b) kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym (dokument można otrzymać
w sekretariacie Gimnazjum nr 11 lub pobrać ze strony internetowej szkoły
www.g11.com.pl)
2) uczeń zamieszkały poza obwodem Gimnazjum nr 11
a) wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum (dokument można otrzymać w szkole
podstawowej lub pobrać ze strony internetowej www.poznan.pl/oswiata)
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b) kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym (dokument można otrzymać
w sekretariacie Gimnazjum nr 11 lub pobrać ze strony internetowej szkoły
www.g11.com.pl)
c) dokument potwierdzający oceny klasyfikacyjne na zakończenie klasy piątej
(zaświadczenie wydane przez szkołę podstawową)
d) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt.4 i ust. 2 (oświadczenia rodziców/opiekunów
prawnych)
2. W dniach 24 – 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 należy złożyć w Gimnazjum nr 11
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
1) uczeń zamieszkały w obwodzie Gimnazjum nr 11 – oryginały
2) uczeń zamieszkały poza obwodem Gimnazjum nr 11 – oryginały albo kserokopie
poświadczone „za zgodność z oryginałem”.
§4
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 11 przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą
w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Po przyjęciu kandydatów z obwodu Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem
prowadzącym, ustala liczbę wolnych miejsc do dalszego postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 11.
1) Kandydat spoza obwodu ma możliwość podania we wniosku zgłoszeniowym nie
więcej niż trzech, wybranych gimnazjów, które szereguje w porządku od najbardziej
preferowanego do najmniej preferowanego.
2) Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się tylko w szkole pierwszego
wyboru.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, będą przyjmowani do gimnazjum
na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego
ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.
§5
1. O przyjęciu kandydata spoza obwodu do klasy pierwszej zadecyduje Szkolna Komisja
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Ustali ona wyniki postępowania
rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:
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1) Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części
pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej przemnożony przez
0,2.
a) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
zgodnie z § 9 Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów ….
2) Punkty wynikające ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
a)

język polski – ocena x 2 (max 12 pkt.)

b)

matematyka – ocena x 2 (max 12 pkt.)

c)

historia i społeczeństwo – ocena (max 6 pkt.)

d)

język obcy nowożytny – ocena (max 6 pkt.)

e)

przyroda – ocena (max 6 pkt.)

f)

oceny z zachowania
 wzorowa – 6 pkt.
 bardzo dobra – 3 pkt.
 inne – 0 pkt.

g)

świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt.

h)

inne osiągnięcia kandydata zapisane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej (zgodnie z listą zawodów podanych w załączniku nr 1 do uchwały
nr XXIII/317/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r.)
 finalista konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim - maks. 6 pkt),
 osiągnięcia sportowe:
- na szczeblu międzynarodowym (miejsce 1-8) - 6pkt.
- na szczeblu krajowym (miejsca 1-6)

- 4 pkt.

- na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3)

- 3 pkt.

- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)

- 2 pkt.

 osiągnięcia artystyczne (punktowane są miejsca uznane za wysokie):
- na szczeblu międzynarodowym

- 6pkt.

- na szczeblu krajowym

- 4 pkt.

- na szczeblu wojewódzkim

- 3 pkt.

- na szczeblu powiatowym/miejskim

- 2 pkt.
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Miejsca uznane za wysokie to nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem,
a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu),
z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 12.
3) Średnia ocen z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka, historia, język obcy
nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy piątej (max. 6 pkt. z dokładnością do
jednego miejsca po przecinku);
4) Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – 15 pkt.
5) Oboje rodziców (opiekunów prawnych) kandydata rozliczyło podatek dochodowy od
osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań (kryterium stosuje się również do
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) – 15 pkt.
6) Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) -5 pkt.
7) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane
gimnazjum – 6 pkt.
2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do
gimnazjum w pierwszej kolejności.
3. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnego z preferowanych przez siebie
gimnazjów, stają się automatycznie uczniami gimnazjum obwodowego.
§6
1) Kandydat zainteresowany przyjęciem do konkretnego oddziału (klasy) w szkole, w karcie
pomocniczej w postępowaniu rekrutacyjnym, wskazuje interesujący go oddział.
2) Przy kwalifikowaniu uczniów przyjętych do szkoły do poszczególnych oddziałów bierze
się pod uwagę:
1) oddział humanistyczno – językowy
a) ocena z języka polskiego
b) ocena z historii
c) ocena z języka angielskiego
d) wynik testu kompetencji z języka angielskiego.
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2) oddział przyrodniczo – językowy
a) ocena z matematyki
b) ocena z przyrody
c) ocena z języka angielskiego
d) wynik testu kompetencji z języka angielskiego.
3) oddział usportowiony
a) ocena z wychowania fizycznego
b) średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
c) ocena z zachowania
§7
1. Szkolna komisja rekrutacyjna do 18 lipca 2016 r. o godz. 12.00 podaje do publicznej
wiadomości

listę

niezakwalifikowanych

kandydatów

zakwalifikowanych

do szkoły, zawierającą imiona i

i

listę

kandydatów

nazwiska kandydatów

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów
uprawniającą do przyjęcia.
2. Do 20 lipca 2016 r. do godz. 13.00 kandydat zakwalifikowany do szkoły potwierdza
wolę podjęcia nauki w Gimnazjum nr 11 poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
§8
1. Szkolna komisja rekrutacyjna do 22 lipca 2016 r. do godz. 12.00 podaje do publicznej
wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje
informację o liczbie wolnych miejsc.
2. W przypadku gdy szkoła nie dokona pełnego naboru i dysponuje wolnymi miejscami, to
przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
3. Do postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje
się odpowiednio.
§9
1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1) W dniach 25 – 26 lipca 2016 r. do godz. 15.00 złożenie wniosku o przyjęcie do
gimnazjum, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach
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sprawdzianu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2) Do 18 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez
komisję

rekrutacyjną

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

niezakwalifikowanych.
3) Do 22 sierpnia 2016 r. do godz. 13.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu, o ile nie zostały
one złożone wcześniej.
4) Do 24 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
§ 10
Tryb odwoławczy od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
1) W ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość złożenia wniosku do
szkolnej komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły.
2) W ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 szkolna komisja
rekrutacyjna przygotowuje i wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia
(uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym).
3) W ciągu 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydat ma możliwość złożenia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej
komisji rekrutacyjnej.
4) Dyrektor szkoły rozstrzyga odwołanie, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 7 dni od dnia
złożenia odwołania.
5) Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
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