
Regulamin  rekrutacji do Gimnazjum im. M. Kopernika  w Miliczu 
 

 

1. Terminy rekrutacji do Gimnazjum w Miliczu na dany rok szkolny określa w 
zarządzeniu dyrektor szkoły. 

2. Dokumenty, które należy złożyd w sekretariacie szkoły: 

 kopia świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej 

 kopia zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej 

 zdjęcie legitymacyjne 
            Można od razu złożyd oryginały, jeśli uczeo jest pewny, że wybór jest    
            ostateczny 

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, której posiedzenie odbywa się w 
terminie ustalonym w zarządzeniu. 

4. Przy rekrutacji komisja bierze pod uwagę:  
a) W przypadku klasy ogólnej-  liczbę punktów ze sprawdzianu ( wynik 

przedstawiony  w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w 
procentach z części drugiej mnoży się przez 0,2) oraz oceny uzyskane na 
świadectwie z języka polskiego, języka obcego, matematyki i przyrody. Za ocenę 
celującą – 10 punktów, bardzo dobrą – 8 punktów, dobrą – 6 punktów, 
dostateczną – 4 punkty.  

b) W przypadku klasy matematycznej- wynik sprawdzianu z matematyki oraz ocenę 
z matematyki na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej 

c) W przypadku klas sportowych- wyniki testu sprawnościowego 
Ponadto za świadectwo ukooczenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje 
się 5 punktów. 
Uczeo może uzyskad dodatkowe punkty za szczególne osiągnięcia w  konkursach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, jak również za osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie 
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
Po przeliczeniu i zsumowaniu  następuje podział na oddziały klasowe. 

5. Szkoła nie przyjmuje oddziałów klasowych „w całości” przechodzących ze szkoły 
podstawowej. 

6. Rodzice uczniów klas szóstych mogą złożyd podanie o umieszczenie dziecka w jednej 
klasie z koleżanką lub kolegą np. z tej samej miejscowości (by umożliwid uzupełnianie 
lekcji w razie nieobecności dziecka w szkole). Takie podanie powinno byd złożone 
razem z kopią świadectwa. Po zakooczeniu prac komisji rekrutacyjnej podania nie 
będą przyjmowane. 

7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych następuje w terminie ustalonym w zarządzeniu 
dyrektora szkoły. 

8. Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych  do gimnazjum następuje po złożeniu 
oryginału świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 
sprawdzianu po klasie szóstej (jeśli wcześniej zostały złożone kopie) w terminie 
ustalonym w zarządzeniu dyrektora szkoły. 


