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Zasady rekrutacji uczniów 
do klasy pierwszej Gimnazjum Integracyjnego nr 4 im. Jana Karskiego  

w Kielcach 
w roku szkolnym 2016/2017 

 

Podstawa prawna : 
a) Rozporządzenia 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, § 14 ust. 2 pkt. 2 i ust. 5),  
b) Rozporządzenie MENiS 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. z 2004 r. nr 26, poz. 232 z późn. zm.). 
c) Uchwała nr XVII/317/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015 r.  
d) Zarządzenie nr 1/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. 
e) Statut Szkoły – § 7 Zasady rekrutacji uczniów do szkoły.  
 
 

I.  Podstawa naboru.  

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowane są :  

a) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kielce na podstawie wniosku rodziców/prawnych 
opiekunów (załącznik 1).  

b) dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Kielce, które mogą być przyjęte do gimnazjum 
integracyjnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami.  

c) w rekrutacji biorą udział kandydaci, którzy dostarczyli w terminie wymagany komplet 
dokumentów.  

 
2. Druk formularza  wniosku  pobiera się w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły 
www.zsoi4.net (zakładka dla rodziców).  
 
3. Wypełniony i podpisany formularz wniosku rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie 
szkoły. 
 
II. Terminy rekrutacji (harmonogram wg Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 2/16 ŚKO).   

Lp. 
 

Rodzaj czynności 
 

Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 

Termin w 
postępowaniu 
Uzupełniającym 

 

1  Złożenie wniosku o przyjęcie do 
gimnazjum wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

 

 od 11.04.2016 r.  
do 28.06.2016 r.  

 

 od 21.07. 2016 r.  
do 22.07.2016  

 

2  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
gimnazjum o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie 
o wynikach sprawdzianu  

 

 od 24.06.2016 r.  
do 28.06.2016 r.  

 

------------------------------ 

3  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do gimnazjum 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 

 od 28.06.2016 r.  
do 30.06.2016 r.  

 

 28.07. 2016  
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rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 
7 ustawy  

 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych  

do 15.07.2016 r.  17.08.2016 r.  

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
i oryginału zaświadczenia o wynikach 
sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w 
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 
gimnazjum  

18 i 19.07.2016 r.  18 i 19.08.2016 r.  

6 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

20.07.2016 r.  22.08.2016 r.  

Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr tel. 41 3676189 oraz na stronie internetowej 
szkoły.  
 

III. Zasady rekrutacji.  

1.  Kryteria naboru (wg Uchwały nr XVII/317/2015 Rady Miasta Kielce): 

Ustala się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 
gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego publicznego gimnazjum, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Kielce, wraz z ilością odpowiadających im punktów: 

1) Wynik uzyskany na sprawdzianie po szkole podstawowej- maksymalnie 100 punktów liczony 
w następujący sposób: 

a) wynik procentowy uzyskany w części pierwszej sprawdzianu pomnożony przez współczynnik 
0,75; 

b) wynik procentowy uzyskany w części drugiej sprawdzianu pomnożony przez współczynnik 
0,25; 

2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 50 punktów z czego: 
a) świadectwo z wyróżnieniem- 20 pkt; 
b) oceny liczone osobno dla każdego z przedmiotów: język polski, język obcy, historia i 

społeczeństwo, matematyka, przyroda: 
- celujący - 6 punktów; 
- bardzo dobry - 5 punktów; 
- dobry - 4 punkty; 
- dostateczny - 3 punkty; 
- dopuszczający - 2 punkty; 
3) Inne osiągnięcia- maksymalnie 20 pkt- laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, 

artystycznych, sportowych i innych: 
a) ogólnopolskich - 10 punktów; 
b) wojewódzkich - 5 punktów; 
c) powiatowych - 3 punkty; 
d) międzyszkolnych - 2 punkty. 
4) Kandydat zamieszkały na terenie gminy Kielce- 200 pkt; 

 
2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w punkcie 1 są odpowiednio: 
 

1) zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 
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3) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata (zał. 2). 
 
3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do gimnazjum 
integracyjnego w pierwszej kolejności.  
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.  
 
4. W przypadku, gdy kilku z kandydatów uzyska taką sama liczbę punktów, o przyjęciu zdecyduje 
kolejność spełnienia poniższych warunków: 

a) ukończenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach 
b) wyższa średnia ocen z pięciu przedmiotów (j. polski, historia, matematyka, przyroda, j. obcy) 
c) wzorowe zachowanie  

 
IV. Zasady naboru uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego do klasy pierwszej Gimnazjum Integracyjnego nr 4.  

1) Wymagana dokumentacja dziecka niepełnosprawnego, będącego kandydatem do klasy pierwszej:  

a) wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z wymaganymi 
dokumentami (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej 
szkoły),  
b) orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na 
dany etap edukacyjny,   
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  
d) kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.  

2) W pierwszym etapie rekrutacji do klasy integracyjnej  przyjmowane są dzieci z uwagi na 
niepełnosprawność  zamieszkałe w gminie Kielce zgodnie z podaną niżej kolejnością:  

a) dzieci z uwagi na niepełnosprawność narządu wzroku,   
b) dzieci z uwagi na niepełnosprawność narządu słuchu,  
c) dzieci z uwagi na niepełnosprawność ruchową,   
d) dzieci z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną, gdy dysfunkcjami są niepełnosprawności 
wymienione w § 3 ust. 2 lit. a-c,  
e) dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  
f) dzieci z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim;  
g) dzieci z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. 
h) dzieci z innymi zaburzeniami sprzężonymi niż podane w § 3 ust 2 lit. d,  
i) dzieci z niedostosowaniem społecznym lub z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym.  

3) Jeżeli liczba kandydatów z tą samą niepełnosprawnością  przekracza ilość wolnych miejsc, o 
przyjęciu do klasy pierwszej decydować będzie spełnienie kryteriów dodatkowych: 

a) spełnianie obowiązku szkolnego w ZSOI 4 przez rodzeństwo kandydata (zał. 3),  
b) wskazanie w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszym lub drugim 
miejscu propozycji placówki do kształcenia w szkole integracyjnej lub klasie integracyjnej,  
c) losowanie. 

 
V. Poświadczenie woli spełniania obowiązku szkolnego w Gimnazjum Integracyjnym 
nr 4 w Kielcach.  
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Po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do GI 4 rodzice/prawni 
opiekunowie dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 
oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej jako dowód poświadczający wolę 
spełniania obowiązku szkolnego w Gimnazjum Integracyjnym nr 4 w Kielcach. 
 
VI. Tryb odwoławczy w naborze uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego.   
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci 
nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.  
2.  Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku rodzica/prawnego opiekuna.  
3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

 
VII. Komisja rekrutacyjna.  
1) Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w składzie: 

a) wychowawcy klas pierwszych w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja,  
b) pedagog/psycholog szkoły 
c) pedagog specjalny 

2) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:  
a) analiza wniosków i załączonych dokumentów 
b) sporządzenie listy kandydatów wraz z uzyskaną ilością punktów 
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych  
d) napisanie protokołu z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

3) Komisja rekrutacyjna rozpatruje tylko kandydatury tych dzieci, których rodzice/prawni 
opiekunowie dostarczyli dokumenty kompletne i poprawnie wypełnione. 
4) Komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych dzieci  na podstawie łącznej 
sumy uzyskanych punktów i ilości miejsc w szkole. Listy wywiesza się na szkolnej tablicy 
informacyjnej.  
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik 1: Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum Integracyjnego nr 4 w Kielcach. 
Załącznik 2: Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zameldowaniu/zamieszkaniu wraz z 
kandydatem na terenie Gminy Kielce.  
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/

