
REGULAMIN  REKRUTACJI 
do Gimnazjum nr 24 w Lublinie

Podstawa prawna: Warunki i tryb przyjmowania uczniów klas pierwszych 
do gimnazjów publicznych określa obowiązująca od 18 stycznia 2014 r. 
Ustawa o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw 
( Dz. U. z 2014 r. poz. 7).Kryteria przyjmowania kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły określa Statut Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie (§73).

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa  w punkcie 2, jeżeli liczba kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje 

szkoła.

4. Jeżeli gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor w uzgodnieniu z prezydentem miasta wyznacza termin przeprowadzenia 

postępowania uzupełniającego.

5. Uczniowie mieszkający w obwodzie danego gimnazjum będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania 

rekrutacyjnego.

6. O kolejności przyjęć uczniów spoza rejonu decyduje liczba zgromadzonych punktów rekrutacyjnych, a w 

razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria. Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, decyzje o 

przyjęciu podejmuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

7. Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria uwzględniające:

a) liczbę punktów uzyskanych na sprawdzianie  przeprowadzonym w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej, 

b) oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, języka obcego uzyskane na świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej;

Ustala się następujące zasady naliczania punktów za poszczególne oceny szkolne:

     - ocena celująca - 6 pkt.

     - ocena bardzo dobra - 5 pkt.

     - ocena dobra - 4 pkt.

     - ocena dostateczna - 3 pkt.

     - ocena dopuszczająca - 2 pkt.

c) uzyskana ocena z zachowania;

Ustala się następujące zasady naliczania punktów za poszczególne oceny:

     - ocena wzorowa - 6 pkt.

     - ocena bardzo dobra - 5 pkt.

     - ocena dobra - 4 pkt.

d) kryteria dodatkowe:

     - ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 4 pkt.

     - osiągnięcia uzyskane w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim na 

       podstawie zaświadczenia (xero potwierdzone za zgodność) lub osiągnięcia sportowe,  artystyczne i inne na 

       szczeblu co najmniej powiatowym na podstawie wpisu na świadectwie lub dodatkowego dyplomu (xero 

      potwierdzone za zgodność):



     - za pierwsze miejsce lub tytuł laureata - 10 pkt.

     - za drugie miejsce lub tytuł finalisty - 8 pkt.

     - za trzecie miejsce lub wyróżnienie - 6 pkt.

8. Dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu ucznia niezależnie od liczby punktów, które uzyskał w wyniku 

rekrutacji:

a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach: zdrowotnych, losowych, rodzinnych lub wskazanych w opinii 

poradni pedagogiczno-psychologicznej lub

b) uczniów, którzy osiągają wybitne wyniki sportowe i artystyczne.

9. Szczegółowy terminarz na dany rok szkolny ustala Kuratorium Oświaty.


