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ZASADY REKRUTACJI

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani bedq:
I. Absolwenci szkof podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum nr 20 im. Polskich
Himalaistow w Zabrzu.
II. Absolwenci szkot podstawowych zamieszkali

poza obwodem Gimnazjum nr 20 im.

Polskich Himalaistow na wniosek rodzicow (prawnych opiekunow) w przypadku, gdy
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami i po przeliczeniu osia,gni?c kandydata wedtug
nast?puja.cych zasad:
1) kandydat uzyskal ze sprawdzianu odr?bnie z cz?sci I i z cz?sci II wynik:
a) mieszcza.cy si? w przedziale od 61% do 70% - 5 punktow;
b) mieszcza.cy si? w przedziale od 71% do 80% - 10 punktow;
c) mieszcza,cy si? w przedziale od 81% do 87% - 15 punktow;
d) mieszcza_cy si? w przedziale od 88% do 94% - 20 punktow;
e) mieszcza,cy si? w przedziale od 95% do 100% - 25 punktow;
2) kandydat ukohczyt szkol? podstawowa, z wyroznieniem - 10 punktow;
3) kandydat uzyskaf na swiadectwie ukoriczenia szkoly podstawowej srednia, ocen
mieszcza,ca. si? w przedziale:
a) 3,1 do 4,0- 10 punktow;
b) 4,1 do 5,0 - 20 punktow;
c) 5,1 do 6,0 - 40 punktow;
przy ustalaniu sredniej ocen stosuje si? matematyczna. regut? zaokra^glania;
4) kandydat legitymuje si? szczegolnym osia,gni?ciem lub osia,gni?ciami odnotowanymi na
swiadectwie ukohczenia szkoly podstawowej - 5 punktow;
5) kandydat realizowat obowiqzek szkolny w szkole podstawowej wchodza,cej w sktad
zespoiu, w ktorym znajduje si? szkola - 5 punktow;
6) rodzeristwo kandydata ucz?szcza do szkoly - 5 punktow.

I. Terminarz rekrutacji:
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•

od 6 maja do 10 czerwca 2016 r - ztozenie wniosku o przyjecie do
gimnazjum

wraz z dokumentami potwierdzaja.cymi spetnienie przez

kandydata warunkow lub kryteriow branych pod uwage w postepowaniu
rekrutacyjnym
•

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. uzupetnienie wniosku o przyjecie
do gimnazjum o swiadectwo ukonczenia szkoty

podstawowej oraz

zaswiadczenie o wynikach sprawdzianu;
•

do 30 czerwca 2016 r.- weryfikacja przez komisje rekrutacyjna. wnioskow
o przyjecie do gimnazjum i dokumentow potwierdzaja,cych spetnianie
przez

kandydata warunkow lub kryteriow

postepowaniu

rekrutacyjnym

(takze

branych pod uwage w

dokumentow

potwierdzaja.cych

okolicznosci zawarte w oswiadczeniach, o ktorych mowa w art. 20 ust.7
ustawy)
•

15 lipca 2016 r podanie do publicznej wiadomosci przez komisje
rekrutacyjna.

listy

kandydatow

zakwalifikowanych

i

kandydatow

niezakwalifikowanych
•

od 15 lipca do 20 lipca 2016 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjecia w postaci przedbzenia oryginalu swiadectwa ukonczenia
szkoty podstawowej i oryginatu zaswiadczenia o wynikach sprawdzianu, o
ile nie zostaty ztozone w uzupelnieniu wniosku o przyjeciu do gimnazjum

•

22 lipca 2016 r. - podanie do publicznej wiadomosci przez komisje
rekrutacyjna. listy kandydatow przyj^tych i kandydatow nieprzyj^tych

IV. Termin w postepowaniu uzupetniaja_cym:
£•£•

•

od 22 lipca do 27 lipca 2016 r. - ztozenie wniosku o przyjecie do
gimnazjum

wraz z dokumentami potwierdzaja.cymi spetnienie przez

kandydata warunkow lub kryteriow branych pod uwag§ w postepowaniu
rekrutacyjnym
•

do 02 sierpnia 2016 r.- weryfikacja przez komisje/ rekrutacyjna. wnioskow
o przyj^cie do gimnazjum i dokumentow potwierdzaja.cych spetnianie
przez

kandydata

postepowaniu

warunkow

rekrutacyjnym

lub kryteriow
(takze

branych pod uwage

dokumentow

w

potwierdzajcjcych
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okolicznosci zawarte w oswiadczeniach, o ktorych mowa w art.20 ust.7
ustawy)
18 sierpnia 2016 r podanie do publicznej wiadomosci przez komisje
rekrutacyjna.

iisty

kandydatow

zakwalifikowanych

o

kandydatow

niezakwalifikowanych
od 18 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r. - potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjecia w postaci przedtozenia oryginatu swiadectwa
ukohczenia szkoty podstawowej i oryginalu zaswiadczenia o wynikach
sprawdzianu, o ile nie zostaty zlozone w uzupetnieniu wniosku o przyjeciu
do gimnazjum
31 sierpnia 2016 r. - podanie do publicznej wiadomosci przez komisje
rekrutacyjna. Iisty kandydatow przyjetych i kandydatow nieprzyjetych
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