
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS PIERWSZYCH  

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8  IM. ALEKSANDRA MACIESZY W PŁOCKU  

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

I. Uczniowie przyjęci do szkoły, po zakończeniu naboru z wykorzystaniem systemu informatycznego 

https://gimnazja-plock.nabory.pl oraz złożeniu wymaganych dokumentów (świadectwo ukończenia 

Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu zewnętrznego) wypełniają  

w sekretariacie szkoły deklarację wyboru preferowanego oddziału (załącznik nr 1) według 

następujących zasad: 

 

1. PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH 

Do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie i piłka siatkowa dziewcząt, przyjmuje się 

kandydatów, którzy spełniają odpowiednio warunki: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do 

uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 

sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania 

o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia 

oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski 

związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe 

w danej szkole lub danym oddziale. 

 

I ETAP:  w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych 

miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej. 

 

II ETAP: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria: 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Punkty 
  

Wyniki sprawdzianu - wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik 
przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2 

maksymalnie 40 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym: 

a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych  i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej 
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, 
z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (załącznik nr 2): 

maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania 
 za wszystkie osiągnięcia - 13 pkt 

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

2 pkt 

 

 

 

https://gimnazja-plock.nabory.pl/


W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie art. 

44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki 

 i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy 

czym za uzyskanie:  

z języka polskiego i matematyki 
oceny wyrażonej w stopniu:  
 

 celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 
 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

 

 

z języka obcego nowożytnego oceny 
wyrażonej w stopniu:  
 

 celującym - przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 
 

 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu,  

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony  

powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych,  

z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie.  

 

III ETAP: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c 

ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 

 wielodzietność rodziny kandydata; 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

2. PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH 

Do oddziałów integracyjnych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są: 

1) Dzieci posiadające orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół 

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów. 

2) Dzieci pełnosprawne. 

 

3. PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH, W KTÓRYCH PLANOWANE 

JEST PROWADZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH 

1) Rekrutacja do oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie innowacji 

pedagogicznych odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4


2)  Do oddziałów z programami innowacyjnymi przyjmowani są kandydaci na podstawie 

zgłoszenia/wniosku rodziców/opiekunów prawnych oraz kryteriów, w których określona jest 

liczba punktów. 

3) Po przyjęciu kandydatów do Gimnazjum, w przypadku gdy liczba kandydatów do oddziałów,  

w których realizowane są innowacje pedagogiczne jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu 

kandydata do oddziału decydują następujące kryteria, którym przypisano wartość punktową: 

I ETAP: 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
i uzupełniającym 

Punkty 
  

Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach  
z części pierwszej i części drugiej przemnożony przez 0,2 

maksymalnie 40 pkt 
  

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym: 

a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co 
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego   
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (załącznik nr 2) 

maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania za 
wszystkie osiągnięcia - 13 pkt 

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

2 pkt 

Oceny z języka polskiego oraz dwa dodatkowe przedmioty w zależności  
od wybranej klasy: 
1A: język angielski, historia i społeczeństwo; 
1B: matematyka, przyroda; 
1C: język angielski, historia i społeczeństwo; 
1D: język angielski, matematyka; 
1E: język angielski, przyroda  

 celujący – 8 pkt, 
 bardzo dobry – 6 pkt, 
 dobry – 2 pkt. 
  

Ocena zachowania  wzorowe - 6  pkt, 
 bardzo dobre - 5 pkt, 
 dobre – 4 pkt. 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie art. 

44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki 

 i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy 

czym za uzyskanie:  

z języka polskiego i matematyki 
oceny wyrażonej w stopniu:  
 

 celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 
 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

 

z języka obcego nowożytnego oceny 
wyrażonej w stopniu:  
 

 celującym - przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4


 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu,  

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony  

powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych,  

z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie.  

 

II ETAP: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których 

mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 

 wielodzietność rodziny kandydata; 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

II. Zgodnie z art. 20 d ustawy o systemie oświaty laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi  

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, jest przyjmowany w pierwszej kolejności do  gimnazjum. 

III. Pierwszym językiem obcym nowożytnym we wszystkich oddziałach pierwszych jest język angielski. 

IV. Drugim językiem obcym nowożytnym: 

 1A - język francuski, 

 W pozostałych klasach pierwszych – język francuski, język niemiecki lub język 

rosyjski. 

Spośród wymienionych utworzone zostaną grupy, do których liczba deklaracji składanych 

przez rodziców (opiekunów prawnych) przy zapisie wyniesie  co najmniej 12. W przypadku, 

gdy liczba kandydatów do  danej grupy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, o przydziale 

decydować będzie kolejność  zgłoszeń. 

V. Preferencja kandydata dotycząca wybranej klasy oraz drugiego języka obcego nie jest równoznaczna 

z przyjęciem go do tej klasy czy przydzieleniem do określonej grupy języka. 

VI. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do klasy Gimnazjum podejmuje Dyrektor szkoły. 

VII. Szkoła zastrzega sobie prawo zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych na rok szkolny 

2016/2017. 

VIII. Listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych gimnazjum ogłoszone zostaną w dniu 

22.08.2016 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2016&qplikid=3760#P3760A4


Załącznik nr 1 
 
 
 
Imię i nazwisko dziecka : ........................................................................................................................... 

 
 
 

DEKLARACJA WYBORU PREFEROWANEGO ODDZIAŁU  
ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
 
 

 KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA 1A   
 
 

 KLASA CHEMICZNA 1B 
 
 

 KLASA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA 1C  
 
 

 KLASA POLITECHNICZNA 1D 
 
 

 KLASA PRZYRODNICZA 1E 
 
 

 KLASA SPORTOWA: 
 PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT 

 PŁYWANIE 

 
 
      KLASA INTEGRACYJNA 

 
 
     KLASA OGÓLNA 

 

 

Preferowany drugi język obcy nowożytny ……………………………………………………………………………...……. 

 
Wyrażam zgodę na naukę dziecka w oddziale integracyjnym  TAK   NIE 

 
          
           
                                       ……………………………………….………………………. 

czytelny  podpis rodzica (opiekuna prawnego) 



Załącznik nr 2 
 

Punkty przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia 
gimnazjum: 

1. Za 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. 
2. Za 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 o systemie 
oświaty: 

 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. 

3. Za 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. 
4. Za 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 o systemie oświaty: 

 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. 

5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-2-3-4, 
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. 
 


