
REGULAMIN  
REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO  KLASY  PIERWSZEJ  

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi  
w Łobudzicach 

w roku szkolnym 2014/2015 
 
Podstawa prawna: 
zarządzenie Nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014. w sprawie terminów 
składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz                     
w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 
wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum                
a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz statut szkoły. 
 
 
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum im. J. Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach 
(zwanego dalej gimnazjum) przyjmuje się : 
a) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum. Do obwodu 
szkoły należą miejscowości: Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Chajczyny, Dąbrowa, 
Faustynów, Grabostów, Grębociny, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kolonia 
Grabostów, Kolonia Karczmy, Kolonia Kociszew, Kolonia Łobudzice, Kolonia Ostoja, Krześlów, 
Kurów, Kurówek, Kuźnica, Łęki, Łobudzice, Marszywiec, Ostoja, Pawłowa, Pieńki – Augustów, 
Podlesie, Przecznia, Pszczółki, Sobki, Tosin, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, 
Zabłoty, Zagłówki, Zalesie, Zalesie – Kolonia); 
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza 
obwodem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 
 
2. Uczniowie składają podanie w sekretariacie gimnazjum w terminie od 3 marca do 31 marca 2014 r. 
do godz. 13.00. Załącznikami do podania są: 2 aktualne zdjęcia formatu legitymacyjnego (podpisane na 
odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia), oświadczenie o dowozie – dotyczy dzieci z obwodu szkoły, 
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, deklaracja rodziców (prawnych 
opiekunów) o wyrażeniu zgody bądź braku zgody na podjęcie przez dziecko nauki w oddziale 
integracyjnym oraz po zakończeniu zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej – świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu do 4 lipca 2014 r. do godz. 15.00. 
 
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum oraz przydziału uczniów 
do klasy pierwszej, dyrektor gimnazjum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną spośród członków rady 
pedagogicznej oraz określa ich zadania. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest lider 
zespoły wychowawczego.  
 
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż 
liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne 
uzupełniające. O przyjęciu kandydatów rozstrzyga większa ilość punktów uzyskanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym  przeprowadzonym przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, uwzględniająca: 
a) sumę punktów za wybrane zajęcia edukacyjne figurujące na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej : j. polski, matematyka, język angielski, historia, przyroda  
(punktacja: celujący – 15 punktów, bardzo dobry – 12 punktów, dobry – 9 punktów,                               
dostateczny – 6 punktów, dopuszczający – 2 punkty), 
b) sumę punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 
podaną na zaświadczeniu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku  sprawdzianu po szkole 
podstawowej, 
c) ocenę zachowania: wzorowe – 5 punktów, bardzo dobre – 4, dobre – 3 punkty, poprawne – 2 punkty, 
nieodpowiednie/naganne – 0 punktów, 



d) okoliczności wynikające ze szczególnej sytuacji rodzinnej lub losowej, które mają jednakową wartość 
– 5 punktów: 
· niepełnosprawność ucznia; 
· niepełnosprawność jednego z rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów; 
· niepełnosprawność jednego z rodzeństwa ucznia; 
· wychowywanie ucznia w rodzinie niepełnej; 
· wychowywanie ucznia w rodzinie wielodzietnej; 
· pobyt ucznia w rodzinie zastępczej; 
· posiadanie przez ucznia rodzeństwa, które uczęszcza do Gimnazjum w Łobudzicach. 
 
5. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń spoza obwodu gimnazjum może uzyskać 
maksymalnie 155 punktów : 
- 75 za oceny na świadectwie, 
- 40 za sprawdzian, 
- 5 za zachowanie 
- 35 za szczególną sytuację rodzinną lub losową. 
 
6 . Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje                          
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do 
gimnazjum poza kolejnością, niezależnie od kryteriów przyjmowania kandydatów. 
 
7. Z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół, 
którego załącznikiem jest karta punktacji kandydatów spoza obwodu, ubiegających się o przyjęcie                 
do gimnazjum. 
 
8. Dyrektor szkoły podaje do wiadomości listy przyjętych do gimnazjum: 
- lista wstępna 4 lipca 2014 r., do godz. 13:00, 
- lista ostateczna 8 lipca 2014 r., do godz. 13:00. 
 
9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,  
rodzic/prawny opiekun może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej gimnazjum. 
 
10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku rodzica/prawnego opiekuna.  
 
11.Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej gimnazjum, w tym 
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz punktów, którą dziecko uzyskało                                       
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
12.Rodzic/prawny opiekun może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 
13.Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni   
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 
 
14. Dyrektor szkoły, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do klas 
pierwszych gimnazjum regulamin rekrutacji. 
 
15. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 lutego 2014 r. 
 
16. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.lobudzice.cal.pl. 
 


