REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM
NR 6 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 6 w Tychach przyjmowani są:
1) z urzędu – absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie
Gimnazjum nr 6,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwenci sześcioletnich szkół
podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 6, po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na podstawie kryteriów;
3) Kryteria obowiązujące podczas rekrutacji dla kandydatów spoza rejonu do klasy
pierwszej:
a) w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali najwyższą
liczbę punktów za oceny i zachowanie uzyskane w szkole podstawowej, wynik
sprawdzianu po szkole podstawowej. Sposób przeliczania punktów
przedstawia tabela:
Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

celujący – 6 punktów
bardzo dobry – 5 punktów
przedmioty
dobry – 4 punkty
dostateczny – 3 punkty
dopuszczający – 2 punkty
wzorowe – 12 punktów
bardzo dobre – 10 punktów
zachowanie
dobre – 8 punktów
poprawne – 6 punktów
nieodpowiednie – 1 punkt
naganne – 0 punktów
Sprawdzian po szkole podstawowej
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
Uzyskanie tytułu laureata w konkursie
przedmiotowym o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim
- za jeden tytuł – 15
- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 5
punktów
Inne szczególne osiągnięcia w zawodach
wiedzy,
artystycznych
i
sportowych
(indywidualne lub zespołowe) udokumentowane
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
dyplomem, zaświadczeniem.
Przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za
jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

Punktacja
maksymalna
60 punktów

12 punktów

40 punktów
12 punktów

20 punktów

6 punktów
- I miejsce lub tytuł
laureata 6
- II miejsce lub tytuł
laureata 5
- III miejsce lub tytuł
laureata 4

b) w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych w postepowaniu
rekrutacyjnym przeprowadzonym zgodnie z pkt 3 lit. a jest brany pod uwagę

wynik sprawdzianu po szkole podstawowej. W dalszej kolejności suma
punktów za oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka,
przyroda, język obcy.
DOKUMENTY
WYMAGANE
NR 6 W TYCHACH

PRZY

PRZYJĘCIU

DO

GIMNAZJUM

1.
W terminie – zgodnym z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty na rok
szkolny 2014/2015 składa się:
1) Zgłoszenie/wniosek złożone na formularzu pobranym z platformy edukacyjnej;
2) dwa zdjęcia.
2.
Zgodnie z terminami należy złożyć zgłoszenie lub wniosek w sekretariacie
Gimnazjum nr 6 w Tychach
1) Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do gimnazjum oraz dwa zdjęcia składa rodzic
kandydata: od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r;
2) do 1 lipca 2014 r. do godz. 15.00 – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu;
3) 3 lipca 2014 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
4) 7 lipca 2014 r. godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia;
5) 8 lipca 2014 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

