ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZEJ KLASY
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 18
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE
ROK SZKOLNY 2013/2014

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
2. Rozporządzenie 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. z 2004 r. Nr 26, poz.232 ze zm.),
3. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia
terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny
2013/2014.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
5. Statut Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie.
§1
ZASADY OGÓLNE

1. Do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego w m. st.
Warszawa, Dzielnica Praga – Południe do oddziałów ogólnych klas pierwszych przyjmuje się:
1.1. z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
1.2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem 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 szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie przyjętych
w szkole kryteriów.
3. Do oddziałów dwujęzycznych nie obowiązuje rejonizacja.
4. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji.
5. Wszystkich kandydatów (z rejonu i spoza rejonu) obowiązuje złożenie dokumentów wymienionych w
§ 5 z zachowaniem terminów wymienionych w § 9.
§2
ODDZIAŁY

1. W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano otwarcie sześciu oddziałów klas pierwszych -dwóch
dwujęzycznych oraz czterech ogólnych.
2. W oddziałach dwujęzycznych:
2.1. drugim językiem nauczania obok języka polskiego jest język angielski (5 godz. tygodniowo),
2.2. drugi język obcy nowożytny - niemiecki, rosyjski lub hiszpański (2 godz. tygodniowo).
3. W oddziałach ogólnych:
3.1. pierwszym językiem obcym nowożytnym jest język angielski (3 godz. tygodniowo),
3.2. drugi język obcy nowożytny - niemiecki, rosyjski lub hiszpański (2 godz. tygodniowo).
4. Kandydaci w kwestionariuszach deklarują wybór drugiego języka obcego nowożytnego. Jeśli nie
zostaną zakwalifikowani do danej grupy językowej, zostaną przypisani do grupy językowej
wskazanej w dalszych preferencjach, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych. W
przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają kandydaci, którzy otrzymają więcej punktów
na sprawdzianie po klasie szóstej.
5. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do oddziałów dwujęzycznych mogą ubiegać się o
przyjęcie do klas ogólnych.
Uwaga!
Zasady rekrutacji uczniów do G 18.

1

Nauczanie języków obcych planowane jest na następujących poziomach:
- język angielski - na poziomie III.1 ( kontynuacja nauki języka po szkole podstawowej)
- język niemiecki - na poziomie III.1 (kontynuacja nauki) lub na poziomie III.0 (nauka od podstaw)
- język rosyjski - na poziomie III.1 (kontynuacja nauki) lub na poziomie III.0 (nauka od podstaw)
- język hiszpański - na poziomie III.0 (nauka od podstaw).
Ilość tworzonych grup danego języka uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły.
§3
SZKOLNA KOMISJA KWALIFIKACYJNO – REKRUTACYJNA

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno –
Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
2.1. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi
w zasadach rekrutacji;
2.2. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
2.3. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
2.4. podaje informację o wolnych miejscach w szkole;
2.5. sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
3. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.
4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej w sprawie przyznanych
punktów należy składać do dyrektora w formie pisemnej w terminie dwóch dni roboczych od
ogłoszenia wyników rekrutacji.
§4
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

1. Wszyscy kandydaci (z rejonu i spoza rejonu) składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru
kwestionariusze – podania wydrukowane z Systemu, podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) i
kandydata.
2. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w wyniku
postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści
podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od
obowiązujących w szkole kryteriów.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w
postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, mają:
w oddziałach ogólnych:
4.1. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik ze sprawdzianu zewnętrznego w klasie
szóstej, a jeżeli to kryterium nie jest rozstrzygające, stosuje się kryterium 4.2.
4.2. kandydaci z wyższą oceną zachowania,
w oddziałach dwujęzycznych:
4.3.kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, a jeżeli to
kryterium nie jest rozstrzygające, stosuje się kryterium 4.4.
4.4.kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik ze sprawdzianu zewnętrznego w klasie szóstej.
5. W przypadkach nierozstrzygniętych decyzje podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno –
Kwalifikacyjna.
6. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor Gimnazjum z
Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18.
7. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest
potwierdzeniem wyboru Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 i podstawą do umieszczenia
na liście przyjętych do Gimnazjum.
8. O kolejności na liście kandydatów do Gimnazjum decyduje suma punktów uzyskanych przez
kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
9. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji gimnazjum dysponować będzie wolnymi miejscami przeprowadzona
zostanie rekrutacja uzupełniająca według kryteriów zapisanych w § 8.
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§5
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z Systemu), potwierdzone podpisem kandydata oraz
rodzica (prawnego opiekuna).
2. Kwestionariusz kandydata (druk przygotowany przez szkołę) – zawierający istotne dla szkoły dane
osobowe.
3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
4. Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej.
5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia i aktywności, o których mowa w tabeli 1.1.a.
6. Karta zdrowia.
7. Dwie fotografie podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia.
§6
SYSTEM ELEKTRONICZNEGO WSPOMAGANIA REKRUTACJI

1. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji.
2. Szczegółowy
harmonogram
zostanie
opublikowany
w
Serwisie
Biura
Edukacji
www.edukacja.warszawa.pl do 15 marca 2013r.
3. Istotne informacje dla kandydatów będą przekazywane w kolejnych komunikatach publikowanych w
Serwisie Biura Edukacji.
§7
ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

1. Kandydaci do klasy pierwszej gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych
z językiem angielskim, który jest kontynuacją nauki języka po szkole podstawowej.
2. Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w terminie
podanym w terminarzu rekrutacji.
3. Kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w szkole pierwszego wyboru.
4. Sprawdzian jest przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi w szkole „Procedurami organizowania
i przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie”. Procedury są dostępne na stronie internetowej
szkoły www.gim18.srv.pl
5. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują punkty
zgodnie z § 8.
6. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma uzyskanych punktów.
7. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do oddziałów dwujęzycznych mogą ubiegać się o
przyjęcie do klas ogólnych zgodnie z kolejnością na liście rekrutacji.
§8
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym do oddziałów ogólnych mogą uzyskać
maksymalnie 110 punktów, do oddziałów dwujęzycznych 160 punktów.
2. Punkty rekrutacyjne oblicza się z uwzględnieniem kryteriów i ich wagi punktowej przedstawionych w
tabeli 1.1.a:
Tabela 1.1.a
l.p.

1.

kryteria
liczba punktów
dotyczy oddziałów ogólnych i dwujęzycznych
Sprawdzian szóstoklasisty (0 - 40 pkt.)
0-56
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Uzyskany wynik
pomnożony przez
współczynnik 1,4
(max. 56)
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Punktacja za oceny na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:
2. język polski, matematyka, historia i społeczeństwo,
0 - 40
przyroda, język obcy obowiązkowy
wg tabeli 1.1.b oraz z zachowania wg tabeli 1.1.c.
3. Świadectwo z wyróżnieniem
2
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Laureaci i finaliści szczebla co najmniej wojewódzkiego
konkursów przedmiotowych organizowanych przez
MKO (j. polski, matematyka, przyroda, miniLogia11),
oraz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych:
Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego”, „Janusz Korczak - wielki
4. przyjaciel dzieci”.
7
Laureaci i finaliści szczebla co najmniej wojewódzkiego
konkursów przedmiotowych, tematycznych lub
interdyscyplinarnych organizowanych przez innego
kuratora niż mazowiecki.
Laureat i finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje
tylko 7 punktów.
I, II, III miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu
5. powiatowym przez podmioty działające na terenie
3
szkół niezależnie od liczby zawodów, w których
kandydat brał udział.
Osiągnięcia dotyczą kl. 5 i 6 szkoły podstawowej.
Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi,
6. zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska
2
szkolnego.
Łącznie do oddziałów ogólnych 110 punktów.
dodatkowo w rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych 0 – 200 pkt.
7.

0-50

Uzyskany ze
sprawdzianu wynik
pomnożony przez
współczynnik 0,25
(max. 50)

Łącznie do oddziałów dwujęzycznych 160 punktów.
Tabela 1.1.b
Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
przedmioty

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny i
niższy
0
0

język polski
8
5
2
matematyka
8
5
2
historia i
7
4
1
0
społeczeństwo
przyroda
7
4
1
0
język obcy
4
1
0
7
obowiązkowy
Tabela 1.1.c
Ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne i niższe
3 pkt.
2pkt.
1 pkt.
0 pkt.
§9
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TERMINARZ REKRUTACJI

8 kwietnia 2013r. godz. 1800
do 28 maja 2013r.

od 15 kwietnia do 10 maja 2013r.
13 maja 2013 r.o godz. 800.

16 maja 2013r. do godz. 1600

Zebranie informacyjne dla rodziców (prawnych
opiekunów) kandydatów do klas pierwszych. Dzień otwarty.
Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych
zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną z
urzędu przyjęci do klasy pierwszej.
Składanie podań wydrukowanych z Systemu.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do
oddziałów dwujęzycznych (na sprawdzian należy przybyć
20 minut wcześniej z legitymacją szkolną i przyborami do
pisania).
Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 21 czerwca do 26 czerwca 2013r. Kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej
szkoły.
do godz. 1600
do 3 lipca 2013r., godz. 1500
8. Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu
zewnętrznego
oraz
dyplomów
i
dokumentów
potwierdzających osiągnięcia i aktywności, o których mowa
w tabeli 1.1.a. Przedstawienie oryginałów do wglądu.
Złożenie kwestionariuszy (druk opracowany przez szkołę).
00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do
8 lipca 2013r. do godz. 10
przyjęcia.
Złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście
do 9 lipca 2013r. do godz. 1200
zakwalifikowanych do przyjęcia oryginałów świadectw i
zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej oraz:
- 2 fotografii,
- kart zdrowia.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum.
9 lipca 2013r. godz. 1400
10 – 11 lipca 2013r.

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania przez
gimnazjum wolnymi miejscami.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kandydat nieprzyjęty do szkoły zobowiązany jest odebrać z sekretariatu oryginały dokumentów
rekrutacyjnych w terminie siedmiu dni po zakończeniu rekrutacji.
2. Uczniowie oraz rodzice uczniów przyjętych do klasy I powinni zapoznać się przed rozpoczęciem roku
szkolnego ze Statutem, Regulaminem Szkolnym oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, które
są dostępne na stronie internetowej szkoły www.gim18.srv.pl
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