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ZASADY REKRUTACJI DO POWIATOWEGO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014r., poz. 7). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 2 listopada 2015r. na podstawie art. 201 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zarządzenie Nr 9/2016 Lubelskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie 

województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017 oraz na podstawie zarządzenia Nr 15 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej i gimnazjum w województwie lubelskim na rok szkolny 2016/2017. 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

2. W roku szkolnym 2016/2017 zostaną utworzone dwie klasy gimnazjum o łącznej liczbie uczniów – 64 

3. Podania (na drukach przygotowanych przez szkołę) wraz z dwiema fotografiami podpisanymi na odwrocie należy składać  

do 10 czerwca 2016r. 
4. Składanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej 

oraz innych wymaganych dokumentów  

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. 
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów do gimnazjum będzie większa, niż liczba miejsc, o przyjęciu do szkoły zadecyduje suma 

punktów uzyskanych za  

− świadectwo 

− wyniki sprawdzianu 

− inne osiągnięcia ucznia 



6. Ustala się następujące zasady naliczania punktów 

• za oceny ze świadectwa z przedmiotów: 

j. polski, matematyka, obowiązkowy język obcy wg następującej skali: 

a) celujący – 8 pkt. 

b) bardzo dobry – 6 pkt. 

c) dobry – 4 pkt. 

d) dostateczny – 2 pkt. 

• za oceny zachowania: 

a) wzorowe – 6 pkt. 

b) bardzo dobre – 3 pkt. 

• za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt 

• za osiągnięcia potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów 

oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt; 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt, 

 
 
 



- uzyskanie wysokiego miejsca (miejsca 1-3, wyróżnienie) w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt, 

b) krajowym - przyznaje się 3 pkt, 

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt, 

d) powiatowym - przyznaje się 1 pkt, 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,  

o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt 

 

Za świadectwo oraz inne osiągnięcia ucznia można otrzymać maksymalnie 50 pkt 
Za wyniki sprawdzianu z klasy VI (z części I) można otrzymać maksymalnie 40 pkt, (z części II) 20pkt 

ŁĄCZNA MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 110. 
 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów 

 

7. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ustalane jest za pomocą kryteriów art. 20 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.,poz. 7) 

8. Ogłoszenie wyników rekrutacji – publikacja list przyjętych kandydatów  

1 lipca 2016 godz 10.00 
 

Druki podań można pobrać ze strony internetowej szkoły www.loonz.lbl.pl lub w sekretariacie 


