Regulamin
rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.
w roku szkolnym 2016/2017.

Podstawa prawna:
* ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156,
z późniejszymi zmianami);
* 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, trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U z 2015 r. poz. 1942);
* zarządzenie Nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia
28 stycznia 2016r.
w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół
na rok szkolny 2016/2017;
* zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej gimnazjów,
którym ustalono obwód, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno;
* zarządzenie Nr 93/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza
obwodem gimnazjum, do klasy pierwszej gimnazjów prowadzonych
przez Miasto Leszno;
* uchwała Nr XVIII/225/2016 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia kryteriów
do postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły, do klasy pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Miasto Leszno, ustalenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia.

Rozdział I
Zasady przyjęć uczniów do klas pierwszych gimnazjum.
§1
1. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie przyjmowani są do szkoły z urzędu
na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka (załącznik nr 1).
§2
1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Lesznie mogą być przyjęci do szkoły, jeżeli po przyjęciu dzieci
zamieszkałych w obwodzie, gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają wniosek o przyjęcie do
Gimnazjum Nr 1 w Lesznie dziecka zamieszkałego poza obwodem gimnazjum
(załącznik nr 2).
2. Określa się następujące kryteria rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i przyznaje każdemu kryterium
określoną liczbę punktów:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza Gimnazjum Nr 1 - 5 pkt
2) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej - 10 pkt
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 15 pkt
4) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt
5) niepełnosprawność kandydata - 2 pkt
6) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 2 pkt
7) niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata - 4 pkt
8) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 2 pkt.
3. Potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 dokonuje
dyrektor gimnazjum na podstawie dokumentacji szkoły oraz na podstawie
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
4. Za potwierdzenie spełniania przez kandydata kryterium, o którym mowa w ust.2
pkt 4 uznaje się oświadczenie rodzica (załącznik 3).
5. Za potwierdzenie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust.2 pkt 5-8
uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.).

Rozdział II
Zasady przyjęć uczniów gimnazjum do poszczególnych oddziałów
klas pierwszych.

§1
1. W Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie planuje się
utworzenie niżej wymienionych oddziałów klas pierwszych:
- klasa z autorskim programem nauczania matematyki
- klasa z autorskim programem nauczania informatyki
- klasa z autorskim programem nauczania biologii
- klasa ogólna
- klasa sportowa (wielodyscyplinarna: grupa pływacka i grupa lekkoatletyczna).
2. Rodzice kandydata razem ze zgłoszeniem ucznia do szkoły lub złożeniem wniosku
o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły składają pisemne oświadczenie o wyborze
danego oddziału klasy pierwszej (załącznik nr 4).
3. Przyjęcia uczniów do poszczególnych oddziałów klas pierwszych odbywają się
zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Do klasy pierwszej ogólnej przyjmowani są wszyscy kandydaci do tej klasy
z obwodu Gimnazjum Nr 1 oraz wszyscy kandydaci do tej klasy spoza obwodu
Gimnazjum Nr 1, którzy zostali przyjęci do szkoły.
5. O przyjęciu kandydata do wybranego oddziału (oprócz klasy ogólnej) decyduje
liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
6. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów
odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest następujący:
L.p. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane
na punkty
1. Liczbowo określona średnia ocen
(obliczona z dokładnością do setnych)
ze wszystkich obowiązkowych
przedmiotów nauczania x 2.
2. Ocena z zachowania:
- wzorowe
- bardzo dobre.
3. Świadectwo z wyróżnieniem.
4. Liczbowo określona (z dokładnością do
setnych) średnia ocen z dwóch
przedmiotów wskazanych (premiowanych)
przez szkolną komisję rekrutacyjną.

Punktacja

Łącznie

maksymalnie
12 pkt
maksymalnie
28 pkt
5 pkt
4 pkt
5 pkt
maksymalnie
6 pkt

7. Dla kandydatów do wymienionych niżej klas przedmiotami premiowanymi
wskazanymi przez szkolną komisję rekrutacyjną są:
Klasa

Przedmioty premiowane

Klasa z autorskim programem nauczania
matematyki.

matematyka,
informatyka

Klasa z autorskim programem nauczania
informatyki.

matematyka,
informatyka

Klasa z autorskim programem nauczania
biologii.

przyroda,
informatyka

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
przyjmowany jest do gimnazjum w pierwszej kolejności pod warunkiem, że złoży
dokumenty wymienione w § 3 ust.1 oraz oryginały dokumentów potwierdzające
osiągnięcia.
§2
1. Do klasy pierwszej sportowej przyjmuje się absolwentów szkoły podstawowej,
którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego
sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez
zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
Uwaga: Orzeczenie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata
do próby sprawności fizycznej.
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy
sportowej (załącznik nr 5);
3) uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej (załącznik nr 6),
na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego
sportu, w którym prowadzone jest szkolenie (termin przeprowadzenia próby
określa załącznik nr 7).
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej w Gimnazjum Nr 1
w Lesznie powinni w terminie określonym w załączniku nr 7 złożyć dokumenty
wymienione w § 3 ust.1 .

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w ust.1 niż liczba wolnych miejsc w klasie sportowej, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności
fizycznej, o których mowa w ust.1 pkt 3 (załącznik nr 6).
4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie
z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
przyjmowani są do oddziału sportowego gimnazjum w pierwszej kolejności
pod warunkiem, że uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
(załącznik nr 6).
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) wyniki sprawdzianu – wynik przedstawiony w procentach w części pierwszej
i wynik przedstawiony w procentach w części drugiej mnoży się przez 0,2;
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5pkt;
3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o którym mowa w art.20d ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych ustala Wielkopolski Kurator Oświaty.,
sposób przeliczania na punkty poszczególnych osiągnięć reguluje
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
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego (Dz. U z 2015 r. poz. 1942);
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2pkt.
4) W przypadku ucznia zwolnionego z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na
podstawie art. 44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty przelicza
się na punkty oceny z j. polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Sposób
przeliczania na punkty reguluje 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
c)

i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego (Dz. U z 2015 r. poz. 1942);
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
łącznie następujące - mające jednakową wartość kryteria , o których mowa
w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§3
1. Rodzice/prawni opiekunowie absolwentów szkół podstawowych ubiegających się
o przyjęcie do klasy pierwszej w Gimnazjum Nr 1 w Lesznie powinni w terminach
określonych w załączniku nr 7 złożyć następujące dokumenty:
1) zgłoszenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka (załącznik nr 1) - dotyczy
kandydatów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum Nr 1;
2) wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum (załącznik nr 2) – dotyczy
kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Nr 1 ;
(do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
o których mowa w rozdziale I, § 2 ust. 2-5 (niedostarczenie tych
dokumentów spowoduje, że kryteria te nie będą brane pod uwagę w trakcie
postępowania rekrutacyjnego).
Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 lub wniosku, o którym mowa w pkt. 2
należy dołączyć:
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem);
4) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej
(oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem);
5) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wyborze oddziału klasy
pierwszej (załącznik nr 4);
6) zgoda rodziców/prawnych opiekunów kandydata na uczęszczanie do oddziału
sportowego (załącznik nr 5) - dotyczy kandydatów do klasy sportowej;
7) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego
lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności
do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku
życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia - dotyczy
kandydatów do klasy sportowej;

8) oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły (załącznik nr 8) –
do 7 lipca 2016 r.
9) deklarację udziału w zajęciach religii/etyki (załącznik nr 9)
10) deklarację udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie
(załącznik nr 10);
11) skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu);
12) 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne;
13) opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko taką posiada
i rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na jej przekazanie).
2. Kandydaci spoza obwodu szkoły, których wnioski zostaną złożone po terminie
określonym w załączniku nr 7 nie będą brać udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym.
3. Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym
w załączniku nr 7, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej
i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

Rozdział III
Ustalenia końcowe
§1
1. W postępowaniu rekrutacyjnym do Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Lesznie terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty (załącznik nr 7).
2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z prezydentem
Leszna wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.
3. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz tryb i terminy postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1942).
4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Gimnazjum Nr 1 w Lesznie, jeżeli
w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany do
przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia (załącznik nr 8) oraz złożyli
wymagane dokumenty.
5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie Gimnazjum Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.
6. Po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia dziecka do gimnazjum i złożeniu
oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia
o wynikach sprawdzianu, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum Nr 1 w Lesznie oraz
przydział uczniów do poszczególnych oddziałów klas pierwszych.
Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym
miejscu w siedzibie Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.
7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5 i ust.6
jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
§2
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
w Lesznie.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica/prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
zyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Lesznie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU GIMNAZJUM DO
KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM NR ……. W ROKU SZKOLNYM ………………
I . Dane osobowe dziecka
Dane osobowe
PESEL

Nazwisko

Imię/imiona

Data i miejsce urodzenia
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Adres zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

II. Dane rodziców

Nazwisko

Dane matki
Imię/imiona

Adres zamieszkania matki
Kod pocztowy
Miejscowość

Nazwisko

Adres zamieszkania ojca
Kod pocztowy
Miejscowość

Telefon
kontaktowy

Ulica

Dane ojca
Imię/imiona

Nr domu

Telefon
kontaktowy

Ulica

Adres poczty
elektronicznej

Nr lokalu

Adres poczty
elektronicznej

Nr domu

Nr lokalu

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są
zgodne ze stanem fatycznym.
.........................................................
podpis matki/opiekuna prawnego

.………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
Data wpływu wniosku ................................................

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
zamieszkałego poza obwodem gimnazjum
do Gimnazjum NR ….. w Lesznie
na rok szkolny …………………
I. Dane kandydata
Dane osobowe
PESEL*

*W przypadku braku numeru PESEL - seria i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Adres zamieszkania
Kod pocztowy

Imię/imiona

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

II. Dane rodziców
Dane matki
Nazwisko

Imię

Adres zamieszkania matki
Kod pocztowy
Miejscowość

Telefony kontaktowe

Ulica

Adres poczty
elektronicznej

Nr domu

Nr lokalu

Dane ojca
Nazwisko

Adres zamieszkania ojca
Kod pocztowy
Miejscowość

Imię

Telefony kontaktowe

Ulica

Adres poczty
elektronicznej

Nr domu

Nr lokalu

III. PREFERENCJE W WYBORZE SZKOŁY
Preferowana kolejność

Nazwa i numer gimnazjum

I WYBÓR
II WYBÓR
III WYBÓR
IV. KRYTERIA REKRUTACYJNE
- należy wpisać w odpowiednią rubrykę TAK lub NIE, w przypadku TAK wpisać, jaki
dołączono dokument
Kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły1

wpis TAK lub NIE

dołączony dokument
imię i nazwisko dziecka

2. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej1
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 1
4. Wielodzietność rodziny kandydata2
5. Niepełnosprawność kandydata 3
6. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata3
7. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata3
8. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata3
UWAGA:
Wskazane
kryterium
kryterium nr 1 - 3
kryterium nr 4

kryterium nr 5 - 8

Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku
( dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica )
1. Dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie dokumentacji szkoły
oraz na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
2. OŚWIADCZENIE
Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
3. ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub
ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………
(podpis matki/opiekuna prawnego )

Leszno, dnia …………………….

………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3

.....................................................................

Leszno, dnia .................................

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

.......................................................................
.......................................................................
imię i nazwisko dziecka/kandydata

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
o wielodzietności rodziny kandydata
W związku z ubieganiem się o przyjęcie syna/córki ………………………………………
do Gimnazjum Nr ……. w Lesznie oświadczam, że:
nasza / moja rodzina jest wielodzietna – wychowujemy/ję troje lub więcej dzieci.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

O zaistniałych zmianach zobowiązuję się powiadomić Dyrektora Gimnazjum w formie pisemnej.
Zgodnie z art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać
dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu lub może zwrócić się do
prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności.

…………………………………….
podpis matki/opiekuna prawnego

..………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

Podstawa prawna:
art. 20t ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.)

Załącznik nr 4

WYBÓR ODDZIAŁU
przez kandydata do klasy pierwszej
Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.

Deklaruję wybór następującej klasy pierwszej w Gimnazjum Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie w roku szkolnym 2016/2017
dla mojego syna/córki*)……………………………………………………….
(imię/imiona i nazwisko kandydata)

Proszę podkreślić właściwe, a w przypadku klasy sportowej zaznaczyć
również wybraną dyscyplinę sportu
a)
b)
c)
d)
e)

klasa z autorskim programem nauczania matematyki
klasa z autorskim programem nauczania informatyki
klasa z autorskim programem nauczania biologii
klasa ogólna
klasa sportowa (wielodyscyplinarna: grupa pływacka i grupa
lekkoatletyczna).

……………………………………………
(imię/imiona i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

.

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
kandydata na uczęszczanie do klasy sportowej
w Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego syna/córki *)…………………………...
(imię/imiona i nazwisko kandydata)

do klasy sportowej - ……………………………….. (wpisać pływackiej lub lekkoatletycznej)

…………………………………….
podpis matki/opiekuna prawnego

*) niepotrzebne skreślić

..………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

Załącznik nr 6

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO KLASY SPORTOWEJ.
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do grupy lekkoatletycznej.

•

Na test składają się:
- bieg na 60m,
- skok w dal,
- rzut piłeczką palantową,
- bieg na 600m (dziewczęta), bieg na 1000m (chłopcy).
2. Wyniki uzyskane przez kandydatów są oceniane zgodnie z tabelami
punktowymi czwórboju Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
3. Test zostaje zaliczony, jeżeli kandydat uzyska:
- przynajmniej 120 pkt ze wszystkich konkurencji,
- co najmniej 40 pkt z jednej konkurencji.
•

•

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do grupy pływackiej.
•
•
•

Na test składają się przepłynięcie dystansu 200m stylem zmiennym
i 50m wybranym stylem.
Wyniki uzyskane przez kandydatów są oceniane zgodnie
z obowiązującymi tabelami punktowymi Polskiego Związku Pływania.
Próba zostaje zaliczona, gdy kandydat przekroczy próg:
• chłopcy: 190 pkt za 200m stylem zmiennym (3:13,91)
lub 230 pkt za 50m wybranym stylem:
• 50m kraulem na piersiach: 0:33,13
• 50m grzbietowym: 0:36,89
• 50m klasycznym: 0:41,16
• 50m motylkowym: 0:35,56
i poprawnie przepłynie 200m zmiennym.
dziewczęta: 220 pkt za 200m stylem zmiennym (3:26,30)
lub 290 pkt za 50m wybranym stylem:
• 50m kraulem na piersiach: 0:35,10
b) 50m grzbietowym; 0:38,81
c) 50m klasycznym: 0:43,49
• 50m motylkowym; 0:36,80
i poprawnie przepłynie 200m stylem zmiennym.
•

Załącznik nr 7
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE
na rok szkolny 2016/2017
L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie zgłoszenia dziecka z obwodu gimnazjum
(wraz z załącznikami - § 3)
lub wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem
gimnazjum (wraz z załącznikami - § 3
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - § 2)

od 23 maja 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów
do klasy sportowej:

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
wyniki prób sprawności fizycznej.

od 4 maja 2016 r.
do 18 maja 2016 r.
w przypadku kandydatów ubiegających
się o przyjęcie
do klasy sportowej
Grupa pływacka:
24 maja 2016 r. godz. 1400;
Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna,
Leszno, ul. Jana Pawła II 10
Grupa lekkoatletyczna:
24 maja 2016 r. godz. 1530;
Stadion lekkoatletyczny OSiR,
Leszno, ul. 17 Stycznia
do 2 czerwca 2016 r.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

od 12 lipca 2016 r.
do 13 lipca 2016 r.

od 14 lipca 2016 r.
do 15 lipca 2016 r.
(ewentualny termin i miejsce
zostaną podane
rodzicom kandydatów)

18 lipca 2016 r.

4.

5.

6.
7.

8.

Uzupełnienie zgłoszenia do szkoły lub wniosku o przyjęcie do
gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata oświadczenia woli
przyjęcia w postaci złożenia zał. 8 oraz oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone
wcześniej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
i przydziału uczniów do poszczególnych oddziałów klas
pierwszych

od 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016 r.

nie dotyczy

do 1 lipca 2016 r.

do 19 lipca 2016 r.

do 5 lipca 2016 r.

do 8 sierpnia 2016 r.

do 7 lipca 2016 r.

do 10 sierpnia 2016 r.

do 11 lipca 2016 r.

do 12 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE WOLI

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego syna/córki
…………………………………………………………………..……….. ( imię i nazwisko dziecka)

urodzonego/ej dnia ……………..… w …………………….PESEL………………….……
adres zamieszkania …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy )

adres zameldowania na pobyt stały:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

do Gimnazjum Nr ……………. w Lesznie od roku szkolnego………………….. .

…………………………………….....
podpis matki/opiekuna prawnego

.........................................................
podpis ojca/opiekuna prawnego

Załącznik nr 9

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA W LEKCJACH
RELIGII/ETYKI

UCZEŃ ………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, klasa)

BĘDZIE UCZĘSZCZAŁ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH W LESZNIE:
A.
B.
C.
D.

NA LEKCJE RELIGII
NA LEKCJE ETYKI
NA LEKCJE RELIGII I ETYKI
NIE BĘDZIE UCZĘSZCZAŁ NA ŻADNĄ Z PROPONOWANYCH LEKCJI.
(proszę podkreślić jedną z wybranych przez Państwa możliwości)

…………………………………….....
podpis matki/opiekuna prawnego

Leszno, dnia ……………………..

.........................................................
podpis ojca/opiekuna prawnego

Załącznik nr 10

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA W ZAJĘCIACH
„WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

UCZEŃ …………………………………………………………………….. KLASA ………
(IMIĘ, NAZWISKO)

BĘDZIE / NIE BĘDZIE*) UCZĘSZCZAŁ W GIMNAZJUM NR 1
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE NA ZAJĘCIA
WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE.

…………………………………….....
podpis matki/opiekuna prawnego

Leszno, dnia ……………………..

*) proszę podkreślić właściwe

.........................................................
podpis ojca/opiekuna prawnego

