REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do GIMNAZJUM nr 27
im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku.
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności do
zdobywania nauki.
2. Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum odbywa się drogą elektroniczną.
3. Podstawę prawną rekrutacji stanowią:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1942),
 Uchwała nr XVII/521/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Gdańsk,
 Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r.
4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 27 dyrektor szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego
5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
 przeprowadza postępowanie rekrutacyjne,
 ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego,
 podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
6. Rekrutacja do Gimnazjum rozpoczyna się 09.05.2016 r.
7. Do Gimnazjum nr 27 im. Mariusza Zaruskiego przyjmuje się:
 z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie naszego gimnazjum,
 absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem, gdy gimnazjum dysponuje
wolnymi miejscami.
8. W przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum do klasy pierwszej, po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przyjmuje się kandydatów na podstawie
następujących kryteriów:
 wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydata szczególne osiągnięcia
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu - 70 pkt.,
 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 60 pkt.,
 inne, niż określone w pkt. 1, dodatkowe osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej - 50 pkt.,
 niepełnosprawność kandydata - 30 pkt.,
 wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) 30 pkt.,
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej dziecko z jego
rodzicem) - 30 pkt.,
 kandydat został objęty pieczą zastępczą - 30 pkt.,
 rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata lub
w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, do którego składany jest wniosek
kandydata - 10 pkt.,
 kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół wraz
z gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata - 10 pkt..
9. O przydziale uczniów do poszczególnych klas w G-27 decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę
preferencje kandydata, oceny z wiodącego w danym typie klasy przedmiotu oraz:

 równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,
 równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale, ze względu na stosowanie podziału
na grupy podczas niektórych zajęć.
10. Harmonogram naboru do klas pierwszych w Gimnazjum nr 27
LP

Nazwa etapu

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia
22.06.2016
do godziny 1400

1.

Zgłoszenie elektroniczne poprzez stronę GPE

09.05.2016

2.

Dostarczenie do sekretariatu gimnazjum
świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia
o wynikach sprawdzianu oraz innych
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych

24.06.2016 – 28.06.2016
do godz. 12.00

3.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

01.07.2016 do godz.1200

4.

Publikacja listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

od 06.07.2016 od godz.1200

11. Dokumentacja związana z rekrutacją:
 podanie (wydrukowane po wypełnieniu go w wersji elektronicznej ze strony GPE),
 kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej G-27),
 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie VI,
 inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych przez ucznia, wydane przez
właściwe organy.
12. Kandydaci przyjęci do szkoły są zobowiązani dostarczyć niezwłocznie:
 1 zdjęcie legitymacyjne (z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie),
 odpis skrócony aktu urodzenia,
 świadectwo zdrowia z kartą szczepień (oryginał).
13. W przypadku przyjmowania ucznia w ciągu roku szkolnego lub do klasy programowo wyższej niż
pierwsza, do składanych dokumentów uczeń jest zobowiązany dołączyć opinię wychowawcy
z poprzedniej szkoły.
14. W Gimnazjum nr 27 organizowane są klasy integracyjne, do których uczniowie przyjmowani są
zgodnie z odrębnymi zasadami rekrutacji.
15. Przyjęcie uczniów do klasy integracyjnej odbywa się na zasadzie dobrowolności.
16. Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych do nauczania w klasach integracyjnych odbywa się
na podstawie orzeczenia Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
rozmowy z kandydatem i jego rodzicem/ prawnym opiekunem.
17. Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego z możliwością nauki w szkole masowej z uwzględnieniem warunków
i wyposażenia szkoły (uczniowie niedowidzący, niedosłyszący, z dysfunkcjami narządów ruchu–
z wyłączeniem dzieci na wózkach inwalidzkich oraz uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim).
18. Ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego procesu nauczania, do klas integracyjnych,
oprócz uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, przyjmowani są uczniowie bez deficytów
rozwojowych i zaburzeń w zachowaniu.
19. Rodzice/prawni opiekunowi mają prawo wniesienia odwołania na piśmie w terminach i na zasadach
zawartych w ustawie o systemie oświaty.

