
 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM W ZALESIU 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

I.  PODSTAWA PRAWNA:  

1. Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 9/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do 

klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.  

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

zm.).  

3. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 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.  

5. Uchwała Nr XX/ /2016 Rady Gminy Łuków z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie kryteriów 

wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łuków 

 

II.  DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM PRZYJMUJE SIĘ:  

1. Absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

2. Absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły, gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami.  

 

III. PRZYJĘCIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ MIESZKAJĄCYCH W 

OBWODZIE SZKOŁY  

1. Absolwenci szkoły podstawowej mieszkający w obwodzie szkoły przyjmowani są do klasy 

pierwszej gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).  

 

IV.  PRZYJĘCIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ MIESZKAJĄCYCH POZA 

OBWODEM SZKOŁY   

1. Absolwenci szkoły podstawowej mieszkający poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do 

klasy pierwszej gimnazjum, (gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami) po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.  

2. Zasady rekrutacji:  



1) W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.  

2) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

‒ ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego na podstawie liczby punktów wyliczonych 

według kryteriów zamieszczonych w Uchwale Nr XX/ /2016 Rady Gminy Łuków , 

 ‒ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym,  

‒ ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym,  

‒ sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

3) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany                      

w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum.  

4) Absolwenci szkoły podstawowej mieszkający poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do 

klasy pierwszej gimnazjum na podstawie wniosku rodziców (prawnych opiekunów)                     

o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum w Zalesiu.                                                   

(Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły) 

3. Rekrutacja uzupełniająca.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji,                     

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria zawarte w art. 20c ust. 2,3         

i 5 Ustawy o systemie oświaty.  

 

V. PROCEDURA ODWOŁAWCZA  

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                            

i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem                  

o pisemne uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej gimnazjum.  

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia             

z wnioskiem przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,          

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym.  

3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od decyzji komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia.  

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

7 dni od daty otrzymania odwołania.  



5) Na decyzję dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

6) Odwołania rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące przydziału klas mogą być 

kierowane w formie pisemnej do dyrektora szkoły nie później niż na trzy dni przed 

rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w nowym roku szkolnym.  

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Dane osobowe kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz dokumentacja 

zgromadzone w celu przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum są przechowywane nie dłużej 

niż do końca okresu,  w którym uczeń uczęszcza do szkoły.  

2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego                                  

oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu,  w którym uczeń uczęszcza do szkoły.  

3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


