
Regulamin

 naboru uczniów do Gimnazjum nr2 
im PCK w Kruszwicy 
na rok szkolny 2013/14

Rada Pedagogiczna zatwierdziła w dniu 4.03.2013

Regulamin sporządzono na podstawie  § 23 pkt. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i 
trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z 
jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, 
poz.208): 
a także zgodnie z:
- zarządzeniem Nr 7/2013 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 05 
lutego 2013 r.

§ 1

Ustala się następujące terminy rekrutacji do gimnazjum:

1. Składanie podań przez kandydatów do 03 czerwca 2013r. (poniedziałek) 
do godz. 15.00

2. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń z 
OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych ważnych dokumentów 



(szczegółowe wymagania określa  § 3 Regulaminu) do 2 lipca 2013 r. do 
godz. 15.00

3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum – do 4 lipca godz. 
15.00

§ 2

Ogólne zasady rekrutacji

1. Do klasy pierwszej gimnazjum, o którym wyżej mowa, przyjmuje się: 
a) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w 
obwodzie Gimnazjum nr 2; 
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół 
podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum w 
przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami; 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje 
gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych 
w paragrafie §4 niniejszego regulaminu; 

3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych i 
współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, 
wymienionych w załączniku nr 1 zarządzenia nr7/2013, a także o zasięgu 
ponadwojewódzkim, w których program obejmuje w całości lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 
przyjmowani są do  gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa 
wyżej. 

§ 3

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do gimnazjum składa następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do gimnazjum (zał. Nr 1).
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu w klasie 6
4. Zaświadczenia o sukcesach osiągniętych w konkursach przedmiotowych 

oraz w zawodach sportowych.
5. Opinie oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
6. 2 zdjęcia legitymacyjne.

§ 4



Ustala się następujące kryteria przyjmowania uczniów spoza obwodu 
Gimnazjum nr 2:

1. Rodzic (prawny opiekun)  ucznia spoza obwodu Gimnazjum nr 2 składa 
podanie wraz z pisemnym uzasadnieniem wyboru gimnazjum (wyłączając 
uczniów o których mowa w §2 pkt. 3).

2. O przyjęciu ucznia spoza obwodu w przypadku miejsc wolnych (zgodnie 
z  §2 pkt. 1b) decyduje :

a) ilość punktów uzyskanych na sprawdzianie w klasie szóstej,
b) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
c) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,
d) szczególna sytuacja rodzinna poparta odpowiednimi dokumentami.

3. Liczbę wolnych miejsc ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonej 
przez organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.

Na wolne miejsca zostaną przyjęci uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
w myśl  kryteriów  zawartych w podpunktach od a do d.

§ 5
O naborze do gimnazjum decyduje komisja rekrutacyjna w składzie:
- dyrektor Gimnazjum nr 2 im PCK w Kruszwicy,
- 2 nauczycieli powołanych przez dyrektora.


