Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu
§ 1. Ogólne zasady rekrutacji.
1. Gimnazjum
elektronicznego.

przeprowadza

rekrutację

uczniów

z

wykorzystaniem

systemu

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych, określa organ prowadzący w
porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3. O przyjęciu uczniów do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
4. Do gimnazjum przyjmuje się w pierwszej kolejności absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych w obwodzie szkoły. Podstawą przyjęcia do gimnazjum jest świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
5. W ustalonych przez kuratora oświaty terminach szkoła, jako gimnazjum pierwszego
wyboru:
1) przyjmuje wniosek rodziców kandydatów oraz: oryginały dokumentów wraz z dwoma
zdjęciami uczniów z obwodu;
2) kopie dokumentów uczniów spoza obwodu szkoły;
3) karty zapisu do szkoły uczniów spoza rejonu Wrocławia;
4) generuje identyfikatory i hasła dostępu do systemu kandydatom spoza rejonu Wrocławia i
przekazuje te dane uczniom lub ich rodzicom/prawnym opiekunom;
5) wywiesza listę uczniów zakwalifikowanych do szkoły, listę uczniów niezakwalifikowanych
do szkoły, listę uczniów przyjętych do szkoły, listę uczniów nieprzyjętych do szkoły;
6) przyjmuje oryginały dokumentów i zdjęcia uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do
Gimnazjum nr 19.
§ 2. Zasady i kryteria rekrutacji.
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej.
Do klas pierwszych uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa
Herberta przyjmuje się z urzędu.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.
Rekrutacja uczniów do gimnazjum odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających:
1) liczbę punktów uzyskanych za oceny zawarte na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, przyrody
i ocenę zachowania;

2) liczbę punktów uzyskanych za wyniki na sprawdzianie w klasie szóstej;
3) liczbę punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) liczbę punktów uzyskanych za inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
5) pozytywny wynik prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy gimnazjum może uzyskać
w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.
Uczeń otrzymuje punkty rekrutacyjne za:
1) wyniki sprawdzianu po VI klasie - w przypadku przeliczania na punkty wyniku
sprawdzianu, wynik przedstawiony w procentach z części I i wynik przedstawiony w
procentach z części II mnoży się przez 0,2;
2) oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii oraz języka obcego realizowanego
w ramach zajęć obowiązkowych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
zgodnie z zasadą:
a)
b)
c)
d)
e)

3)
4)
w
5)

20 punktów – ocena: celujący,
16 punktów – ocena: bardzo dobry,
12 punktów – ocena: dobry,
8 punktów – ocena: dostateczny,
2 punkty – ocena: dopuszczający.

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 punktów;
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty;
inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 3 punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a–d,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
7. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 13 punktów.
8. W
przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez
kandydatów
uniemożliwiających zakończenie rekrutacji jako
dodatkowe
kryterium
różnicujące
kandydatów określa się kolejno:
1) ocenę zachowania;
2) średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie kandydata
ukończenia szkoły podstawowej.

§ 3. Drugi etap rekrutacji.

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa
Herberta we Wrocławiu, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
2) niepełnosprawność kandydata – 1 punkt ;
3) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata – 1 punkt;
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 punkt;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt ;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt.
2. Powyższe kryteria, mają jednakową wartość.

§ 4. Informacja o wynikach rekrutacji oraz procedura odwoławcza.

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata do Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do w/w Gimnazjum, jeżeli w wyniku
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane
dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta. Lista zawiera imiona
i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie
wolnych miejsc.
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Gimnazjum. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia.
5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/ prawny opiekun może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta.
6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta
we Wrocławiu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w § 1 ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do
sądu administracyjnego.
§ 5. Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 19 zatwierdzone zostały uchwałą RP z dnia
14.02.2014 roku,

