Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych
w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 33 im. Stefana Batorego
na rok szkolny 2015/2016
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

W roku szkolnym 2015/2016 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 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 Dwujęzyczne Nr 33 im. Stefana Batorego.

§ 2 Szkolna Komisja Rekrutacyjna
1.

2.

3.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa regulamin komisji oraz zadania
członków.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a. podaje informacje o warunkach rekrutacji;
b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach
rekrutacji;
c. ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym;
d. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
e. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
f. podaje informację o wolnych miejscach;
g. sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§ 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 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
8. Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
9. Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego
10. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
11. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej
12. Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV
13. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59
14. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72 im. Antoniego Bolesława
Dobrowolskiego
15. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz

2.
3.
4.

16. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
17. Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi
18. im. Ks. Jana Twardowskiego
19. Gimnazjum nr 104
20. Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria"
21. Gimnazjum nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle’a
22. Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II
23. Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów
24. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Księdza Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
25. Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
26. Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Polskich Olimpijczyków
27. Gimnazjum nr 165
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 14 maja 2015 o godz.
8:15
Uzyskany przez kandydata wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jest przekazywany
do wszystkich szkół z ww. listy.

§ 3 Wymagane dokumenty
1.
2.

3.
4.

5.

Od 13 kwietnia do 8 maja 2015:
• wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany w internetowym systemie rekrutacji);
Od 26 czerwca do 1 lipca 2015:
• kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
• kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu 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 rekrutacyjnego.
Od 6 lipca do 7 lipca 2015 – tylko osoby zakwalifikowane do przyjęcia składają:
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
• deklarację woli uczęszczania do Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 33 im. Stefana Batorego;
• ankietę ucznia;
• kartę zdrowia ucznia ze szkoły podstawowej;
• 3 fotografie.
Złożenie deklaracji woli uczęszczania do Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 33 im. Stefana
Batorego oraz ankiety ucznia jest potwierdzeniem wyboru Gimnazjum Dwujęzycznego
Nr 33 im. Stefana Batorego 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 przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanych przez Kuratora Oświaty, przeprowadzonych zgodnie z przepisami
Rozporządzenia MENiS z 29 stycznia 2002, 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 140, w tym:
• 50 punktów za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;
• 50 punktów za sprawdzian po szkole podstawowej;
• 20 punktów za oceny na świadectwie;
• 20 punktów za co najmniej jeden tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym lub tytuł
laureata lub finalisty w konkursie tematycznym bądź interdyscyplinarnym o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanym przez Kuratora Oświaty,
przeprowadzonym zgodnie z przepisami Rozporządzenia MENiS z 29 stycznia 2002.
Sposób przeliczania na punkty wyników sprawdzianu po szkole podstawowej: szczegółowe
wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
• języka polskiego – mnożone przez 0,2;
• matematyki – mnożone przez 0,2;
• języka obcego nowożytnego – mnożone przez 0,1.
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.

§ 5 Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
O przydziale do grup drugiego języka obcego decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Komisja sporządza
uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która
uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje

5.

odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Jeżeli szkoła będzie dysponowała nadal wolnymi miejscami to w dniach 25 – 27 sierpnia
2015 zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca:
• do 25 sierpnia 2015 do godziny 10:00 – składanie wniosków
• 26 sierpnia 2015 o godz. 16:00 – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych
• 27 sierpnia 2015 w godzinach 9:00 – 15:00 – składanie oryginałów świadectw.
Warszawa, 27 lutego 2015
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. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
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 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie
terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na
rok szkolny 2015/2016.
7. Uchwała nr IV/54/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę
8. Statut Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego.

