Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 1 w
Konstantynowie Łódzkim w roku szkolnym 2014/2015
I.Zasady ogólne.
1. Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu uczniowie zamieszkali w obwodzie gminy
Konstantynów Łódzki.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.
3. Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie arkusza organizacji
zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

II. Procedura przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.
1.Rodzice lub prawni opiekunowie wypełniają Podanie-Zgłoszenie ucznia do gimnazjum i dostarczają
do sekretariatu szkoły w terminie 3-31 marca 2014r. do godz. 13.00.
2. W terminie do 2lipca 2014r. do godz.13.00 należy dostarczyć do gimnazjum świadectwo
ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu oraz dwie fotografie.

III. Procedura przyjęcia ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły.
1.W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje Komisję
Rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego tej komisji.
2. W terminie 3-31 marca 2014r. do godz. 13.00 rodzice lub prawni opiekunowie dostarczają do
sekretariatu szkoły podanie o przyjęcie dziecka do gimnazjum.
3. Podania kandydatów rozpatrzone zostaną po ustaleniu liczby wolnych miejsc. Jeśli szkoła nie
będzie dysponować wolnymi miejscami postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone o czy
rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
4.W przypadku gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami Szkolna Komisja przeprowadzi
dalsze postępowanie. Po uwzględnieniu sumy punktów zdobytych przez kandydata Komisja
Rekrutacyjna w terminie do 28 kwietnia 2014r. do godz. 15.00 poda do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ( tablica informacyjna przy wejściu do szkoły).
5.Kandydaci zakwalifikowani w terminie do dnia 2 lipca 2014r.do godz.13.00dostarczają do
gimnazjum świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu oraz
dwie fotografie.
6. Ostateczne wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone
zostaną 4 lipca 2014r. do godz. 15.00. ( tablica informacyjna przy wejściu do szkoły).

IV. Kryteria przyjęcia ucznia do Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim
mieszkającego poza obwodem szkoły.
W rekrutacji do gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjnym wynosi 48.
1. Ustala się następujące zasady przeliczania ocen na punkty:
a) Za oceny uzyskane na I półrocze klasy VI szkoły podstawowej z następujących zajęć
edukacyjnych: język polski, język obcy, matematyka, historia, przyroda – maksymalnie 40
punktów:
 celujący
- 8 punktów
 bardzo dobry - 7 punktów
 dobry
- 5 punktów
 dostateczny - 2 punkty
b)Za zachowanie maksymalnie 8 punktów:
 wzorowe
- 8 punktów
 bardzo dobre - 6 punktów
 dobre
- 3 punkty
Pozostałe oceny nie są punktowane.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów obowiązuje dodatkowe
kryterium pierwszeństwa promujące kandydata, którego starsze rodzeństwo uczęszcza lub
uczęszczało do Gimnazjum nr1.
3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22. ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty przyjmowani są w
pierwszej kolejności.

