
 

 

UCHWAŁA Nr VI/2/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku 

z dnia 25 lutego 2014r. 

 

w sprawie: zmian w Statucie Szkoły. 

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 

7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

§ 1  

W statucie szkoły, wprowadza  się następujące zmiany: 

Dotychczasowy § 40 otrzymuje brzmienie: 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum w roku szk. 2014/2015 i 2015/2016. 

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum, dla którego ustalono obwód, dzieci i młodzież 

zamieszkałe w tym obwodzie, przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do gimnazjum 

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania 

dokumentów określa Łódzki Kurator Oświaty. 

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna 

kandydata, złożony zgodnie z określonym wzorem, do dyrektora szkoły do dnia 

wskazanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

5. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Zadania komisji rekrutacyjnej oraz etapy jej pracy i sposoby dokumentowania określają 

przepisy ustawy o systemie oświaty i na ich podstawie opracowana w szkole procedura. 

7. Ustala się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem gimnazjum: 

1. wynik sprawdzianu, 

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

3. oceny z języka polskiego i matematyki na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, 

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Łódzkiego 

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 o systemie oświaty,   

5. osiągnięcia w aktywności (działalności) społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, 

6.  ocena zachowania. 



8. Do wniosku o przyjęcie do Gimnazjum należy dołączyć dokumenty: 

1. zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub kopię (potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył), 

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopię (potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył). 

9. Ustala się sposób przeliczania punktów: 

1. wynik sprawdzianu: 

a. 40 – 35 pkt – 12 pkt 

b. 34  - 30 pkt – 10 pkt 

c. 29 – 23 pkt – 8 pkt 

d. 22- 19 pkt – 6 pkt 

e. do 18 pkt – 4 pkt 

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem –  5 pkt 

3. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: 

a) języka polskiego: 

- celująca -  6 pkt 

- bardzo dobra  - 5 pkt 

- dobra – 4 pkt 

- dostateczna - 3 pkt 

- dopuszczająca - 2 pkt 

b) matematyki: 

- celująca -  6 pkt 

- bardzo dobra  - 5 pkt 

- dobra – 4 pkt 

- dostateczna - 3 pkt 

- dopuszczająca - 2 pkt 

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

w tym za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w: 

a) zawodach wiedzy - 6 pkt 

b) zawodach artystycznych  - 3 pkt 

c) zawodach sportowych   - 3 pkt 

organizowanych przez kuratora oświaty, albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie działania szkoły 

5.osiągnięcia w aktywności (działalności) społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt 

6.ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) wzorowa -  6 pkt 

b) bardzo dobra – 5 pkt 

c) dobra  - 4 pkt 

d) poprawna - 3 pkt 

10. Postępowanie odwoławcze określa ustawa o systemie oświaty i procedura szkolna 

opracowana na jej podstawie. 

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami dyrektor gimnazjum przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie 

wskazanym przez Wójta Gminy Lutomiersk zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. O przyjęciu ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, 

decyduje dyrektor, z wyjątkiem uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są 

przyjmowani z urzędu, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga 

przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki 



finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego.  
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwałę podjęto …………………………………………………………. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej……………………………………. 

 

 


