
Kryteria rekrutacyjne do Zespołu Szkół – Publiczne Gimnazjum im. 

Kazimierza Wielkiego w Tuchowie na rok szkolny 2016/2017. 

 

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na 

podstawie zgłoszenia rodziców młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.  

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do 

klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne 

gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

Poniższe kryteria dotyczą uczniów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum nie 

będącego gimnazjum obwodowym.  

 

1. Kryteria obowiązkowe  

W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  

w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100, w tym:  

 

- 40 pkt.– liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych  

wynikach sprawdzianu),  

- 40 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego -

obowiązkowego,  

- 20 pkt. – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia  

szkoły podstawowej.  

 

2. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka 

polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego)  

- celujący – 8 pkt. 

- bardzo dobry – 7 pkt. 

- dobry – 5 pkt. 

- dostateczny – 3 pkt. 

- dopuszczający – 1pkt. 

3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt.  



Przy czym:  

- za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt, 

- za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w tym:  

- laureat konkursu – 10 pkt, 

- finalista konkursu – 5 pkt. 

- za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 5 pkt – za miejsca I - III lub tytuły laureatów 

uzyskane w konkursach:  

- ogólnopolskich – 5 pkt. – jeżeli konkurs miał co najmniej 3 etapy,  

- wojewódzkich – 3 pkt – jeżeli konkurs miał co najmniej 2 etapy, 

- powiatowych – 1 pkt. 

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzanych  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

są przyjmowani w pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej.  

 

4. Kryteria dodatkowe przyjęcia do oddziałów sportowych, integracyjnych, terapeutycznych,  

dwujęzycznych lub realizujących programy autorskie.  

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziału 

ogólnodostępnego. Oprócz spełnienia powyższych kryteriów uczeń przystępuje do prób 

sprawności fizycznej (termin i szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół). 

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest m. in. zaliczenie przez ucznia prób 

sprawności fizycznej oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim  

o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza. 

 


