Załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji
do klas pierwszych w NG przy LO
im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu
rok szkolny 2016/2017

Kryteria rekrutacji do Niepublicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
w roku szkolnym 2016/2017
1. Przyjmowanie uczniów do klasy I przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor
szkoły. Wyznacza się przewodniczącego komisji oraz zadania zgodne z przepisami w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów .
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje:
 łączna liczba punktów:
a)

za wyniki sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej - max. 30 pkt.
(1 punkt procentowy = 0,1 punktu przeliczeniowego)

b)

za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z pięciu przedmiotów – max.30 pkt.:






język polski
matematyka
język obcy
przyroda
historia
skala przeliczeniowa
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

6 punktów
5 punktów
4 punktów
2 punkty
1 punkt

c) osiągniecia w konkursach
- laureat na szczeblu ponadpowiatowym – 10 pkt,
- laureat na szczeblu powiatowym, gminnym – 5 pkt.,
W przypadku uzyskania tytułu laureata w więcej niż jednym konkursie kandydat może uzyskać
maksymalnie – 10 pkt.
d) świadectwo z wyróżnieniem – 10 pkt.
e) ocena z zachowania nie niższa niż dobra.
W przypadku, gdy liczba miejsc jest mniejsza niż liczba kandydatów, a kilku kandydatów
uzyskało tę samą ilość punktów decyduje kolejność złożenia podań.
Łączna liczba punktów , które może uzyskać kandydat w procesie rekrutacji wynosi 80.
O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje szkolna komisja rekrutacyjna.

3. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu do klasy pierwszej, przysługuje kandydatowi lub
jego rodzicom (prawnym opiekunom) prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od
daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Kandydat do gimnazjum powinien złożyć w sekretariacie szkoły :









podanie (wg wzoru),
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (do 30 czerwca 2016 r. ),
zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej (do 30 czerwca 2016 r.),
2 zdjęcia,
odpis aktu urodzenia,
udokumentowane osiągnięcia kandydata lub ich kopie potwierdzone przez szkołę podstawową,
kartę zdrowia (wrzesień).

Podanie o przyjęcie do gimnazjum należy składać w sekretariacie
szkoły w terminie od 18 kwietnia do 27 maja 2016 r.
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I nastąpi 4 lipca 2016 roku do godz. 12.00

