Uchwała Nr 5/2013/2014
Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.
z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie: zmian w statucie szkoły
Na podstawie art. 50 ust.2 pkt.1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§1
W statucie gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
1) w Rozdziale 6 uchyla się nazwę „WARUNKI PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM”
2) Rozdział 6 otrzymuje brzmienie „PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM”
3) w § 41
a) uchyla się ustęp 1, 2, 3, 4, i 5.
4) § 41 otrzymuje brzmienie
1. Przyjęcia do klas ogólnodostępnych.
1) Do klasy pierwszej gimnazjum z urzędu przyjmuje się uczniów na podstawie wniosku
rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2) W pierwszej kolejności przyjmuje się laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
3) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli
szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
4) Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół.
5) Dyrektor szkoły do końca lutego podaje do publicznej wiadomości kryteria naboru.
6) W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez dyrektora
szkoły, którym przyznaje się określoną liczbę punktów.
7) W miarę wolnych miejsc, do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższą
liczbę punktów.
8) Kryteria naboru do klasy pierwszej gimnazjum określone zostały przez dyrektora szkoły
według następującej punktacji:
a) wynik uzyskany na sprawdzianie w klasie VI - maksymalnie 40 pkt.
b) punkty za oceny z pięciu następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda,
historia i społeczeństwo, język obcy obowiązkowy – maks. 40 pkt. (sposób przeliczania:
celujący – 8 pkt, bardzo dobry – 7 pkt., dobry – 5 pkt, dostateczny – 3 pkt., dopuszczający
– 1 pkt.
c) szczególne osiągnięcia ucznia – maks. 15 pkt.
- świadectwo z wyróżnieniem - 5 pkt.
- finalista konkursów organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty - 5 pkt.
- miejsca I – III lub tytuł laureata uzyskany w konkursie ogólnopolskim (jeżeli konkurs
miał co najmniej trzy etapy) – 5 pkt., wojewódzkim (jeżeli konkurs miał co najmniej dwa
etapy) – 3pkt., powiatowym lub miejskim – 1 pkt.
d) rodzeństwo uczęszczające do szkoły – 10 pkt.

9) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci mogą uzyskać maksymalnie 105 punktów.
10) W przypadku jednakowej liczby punków o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły decyduje:
a) wynik ze sprawdzianu
b) ocena z języka polskiego
c) ocena z matematyki.
11) Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły należy składać w terminie od 1 marca do 31 marca
danego roku.
12) Do wniosku kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły należy dołączyć dokumenty
potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora szkoły:
a) oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do szkoły,
13) Dokumenty niezbędne do przyjęcia do klasy pierwszej:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
b) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
14) Terminy rekrutacji
a) od 1 marca do 31 marca danego roku - składanie wniosków.
b) do 17 kwietnia danego roku - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych z urzędu i zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz
niezakwalifikowanych.
c) do 1 lipca danego roku – do godz. 15.00 – składanie świadectw ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczeń wyników sprawdzianu.
d) do 8 lipca danego roku - podanie do publicznej wiadomości listy uczniów
przyjętych i nieprzyjętych.
e) od 9 lipca do 28 sierpnia danego roku – przeprowadzenie postępowanie
uzupełniającego, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami
f) 29 sierpnia danego roku ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu
uzupełniającym.
2. Przyjęcia do oddziałów klas sportowych.
1) W Gimnazjum nr 7 mogą być organizowane za zgodą organu prowadzącego oddziały klas
sportowych o profilu piłka ręczna realizujące oprócz czterech godzin podstawy programowej
z wychowania fizycznego sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki
ręcznej.
2) Oddział klasy sportowej realizuje program szkolenia sportowego równolegle
z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.
3) Uczniowie uczęszczający do oddziału klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania
ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie
ramowego planu nauczania.
4) Do klasy pierwszej oddziału sportowego w gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy
spełniają warunki:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia,
b) pisemną zgodę rodziców,
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
d) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
5) W przypadku większej ilości kandydatów spełniających warunki na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

6) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie odpowiednio
następujące kryteria:
a) wyniki sprawdzianu jak w pkt.8 ppkt.a,
b) punkty za oceny z przedmiotów jak w pkt.8 ppkt.b,
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt.,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
w zawodach sportowych i organizowanym przez SZS w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej – maks. 15 pkt.
- miejsca I – III na szczeblu wojewódzkim - 10 pkt.
- miejsca I – III na szczeblu rejonowym - 3 pkt.
- miejsca I – III na szczeblu powiatowym - 2 pkt.,
e) rodzeństwo uczęszczające do szkoły – 10 pkt.
7) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania brane są pod uwagę łącznie kryteria
uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną.
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
8) Wymagane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji:
a) wniosek o przyjęcie do oddziału klasy sportowej gimnazjum,
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
c) pisemna zgoda rodziców,
9) Wymagane dokumenty do przyjęcia do klasy pierwszej
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu,
c) zdjęcia legitymacyjne – 3 szt.
10) Terminy rekrutacji
a) od 1 marca do 31 marca danego roku - składanie wniosku.
b) do 17 kwietnia danego roku podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych z urzędu, zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
i niezakwalifikowanych,
c) 27-28 maja danego roku - przeprowadzenie testu sprawności fizycznej.
d) do 2 czerwca danego roku - ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej i wstępnej
listy uczniów zakwalifikowanych do oddziału klasy sportowej,
e) do 1 lipca danego roku – do godz. 15.00 – składanie świadectw ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu,
f) do 8 lipca danego roku - podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych
i nieprzyjętych,

g) od 9 lipca do 28 sierpnia danego roku – przeprowadzenie postępowanie uzupełniającego,
jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
h) 29 sierpnia danego roku - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu
uzupełniającym.
3. Procedury odwoławcze:
1. Rodzice /prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do Gimnazjum nr 7
w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych mogą
złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica / prawnego
opiekuna z wnioskiem, o którym mowa w ustępie 1
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic / opiekun prawny kandydata
może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor szkoły rozpatruje je.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
4.Szczegółowe zasady przyjęć do klas pierwszych ogólnych i sportowych określają regulaminy
rekrutacji do Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz.
5. Rezygnacja i wykluczenie ucznia z oddziału klasy sportowej
1) Uczniowie oddziału klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce
mogą być zawieszeni przez dyrektora gimnazjum w rozgrywkach lub treningach do czasu
poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z rodzicami, nauczycielem
wychowania fizycznego i trenerem).
2) Uczniowie, których stan zdrowia, orzeczony po przyjęciu do oddziału klasy sportowej,
wykluczy uprawianie sportu, zostają przeniesieni przez dyrektora gimnazjum do oddziału
o ogólnym profilu kształcenia, a uczniowie spoza obwodu skierowani zostaną do szkoły
właściwej ich obwodowi szkolnemu.
3) Uczniowie w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami, na umotywowany wniosek
złożony do dyrektora gimnazjum, mogą zrezygnować z nauki ucznia w oddziale klasy sportowej,
zostają przeniesieni przez dyrektora do oddziału o ogólnym profilu kształcenia,
a uczniowie spoza obwodu skierowani zostaną do szkoły właściwej ich obwodowi szkolnemu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
…………………………………….

