Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych
w Gimnazjum Nr 33 im. Stefana Batorego
na rok szkolny 2013/2014
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano otwarcie dwóch oddziałów dwujęzycznych
z językiem angielskim.
Podstawą przyjęcia kandydata do gimnazjum jest spełnienie następujących warunków:
• Przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (etap I);
• uzyskanie kwalifikującej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjno –
rekrutacyjnym (etap II).
Na podstawie osiągnięć kandydatów, uzyskanych podczas nauki w szkole podstawowej, w
II etapie rekrutacji zgodnie z kryteriami przyznawania punktów wyłonione zostaną osoby
zakwalifikowane do przyjęcia do Gimnazjum im. Stefana Batorego.

§ 2 Szkolna komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna
1.

2.

3.
4.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa regulamin komisji
oraz zadania członków.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a. podaje informacje o warunkach rekrutacji;
b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami
określonymi w zasadach rekrutacji;
c. ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjno –
kwalifikacyjnym;
d. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
e. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
f. podaje informację o wolnych miejscach w szkole;
g. sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno –
Kwalifikacyjna.
Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy składać do
przewodniczącego komisji.

§ 3 Sprawdzian uzdolnień kierunkowych
dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
1.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych jest organizowany wspólnie i w porozumieniu z:
1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana,
2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego,
3. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa,
4. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesława Niemena,
5. Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich,
6. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej,
7. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42,
8. Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego,
9. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego,
10. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej,

2.
3.
4.

11. Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV,
12. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59,
13. Gimnazjum nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego,
14. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz,
15. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej,
16. Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ks.
Jana Twardowskiego,
17. Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria",
18. Gimnazjum nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaullea,
19. Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II,
20. Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów,
21. Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana,
22. Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi.
Kandydat przystępuje do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w tej z ww. szkół, w której
znajduje się pierwszy, najbardziej preferowany przez niego oddział dwujęzyczny.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów odbędzie się 13 maja 2013 o godz.
8:00
Ostateczny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych uzyskany przez kandydata jest
przekazywany do wszystkich szkół z ww. listy.

§ 3 Wymagane dokumenty
1.
2.

3.

4.

5.

do 10 maja 2013 (godz. 16:00):
• podanie o przyjęcie do szkoły (wygenerowane w internetowym systemie rekrutacji);
do 3 lipca 2013 (godz. 15:00):
• kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
• kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
• kopie zaświadczeń o innych osiągnięciach edukacyjnych.
Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów
spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjno –
kwalifikacyjnego.
do 9 lipca 2013 (godz. 14:00) – tylko osoby zakwalifikowane do przyjęcia:
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
• deklarację woli uczęszczania do Gimnazjum im. Stefana Batorego;
• ankietę ucznia;
• kartę zdrowia ucznia ze szkoły podstawowej;
• 3 fotografie.
Złożenie deklaracji woli uczęszczania do Gimnazjum Nr 33 im. Stefana Batorego oraz
ankiety ucznia jest potwierdzeniem wyboru Gimnazjum Nr 33 i jest podstawą do
umieszczenia na liście przyjętych do gimnazjum. Niedostarczenie dokumentów w
terminie skutkuje wykreśleniem kandydata z listy przyjętych.

§ 4 Kryteria przyznawania punktów
w drugim etapie rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych
1.

2.

3.

4.

Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, są
przyjmowani niezależnie od pozostałych kryteriów (otrzymują maksymalną liczbę punktów
rekrutacyjnych).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150, w tym:
• 50 punktów za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;
• 40 punktów za sprawdzian po szkole podstawowej;
• 20 punktów za oceny na świadectwie;
• 40 punktów za osiągnięcia edukacyjne.
Oceny z języka polskiego, matematyki, historii oraz przyrody są przeliczane na punkty
według następującej skali:
• ocena: bardzo dobry, celujący – 5 pkt;
• ocena: dobry – 4 pkt;
• ocena: dostateczny – 3 pkt;
• ocena: dopuszczający – 2 pkt.
Liczbę punktów rekrutacyjnych za udokumentowane osiągnięcia edukacyjne ustala się
według następujących zasad:
• 20 punktów za co najmniej jeden tytuł finalisty w konkursie organizowanym przez
kuratora oświaty;
o do 20 punktów za wynik osiągnięty w konkursie języka angielskiego
organizowanym przez Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego;
• łącznie za osiągnięcia może być przyznanych nie więcej niż 40 punktów.

§ 5 Postanowienia końcowe
1.

2.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym przysługuje:
a. sierotom, osobom przebywającym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz
osobom umieszczonym w rodzinach zastępczych;
b. kandydatom o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki;
c. kandydatom z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
d. osobom z wyższym wynikiem ze sprawdzianu po szkole podstawowej;
e. w przypadkach nierozstrzygniętych decyzje podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno –
Kwalifikacyjna.
O przydziale do grup drugiego języka obcego decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.
Warszawa, 28 lutego 2013
Dyrektor Szkoły
/–/
Barbara Kordas

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
6. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie
terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na
rok szkolny 2013/2014.
7. Statut Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego.

