POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
DO GIMNAZJUM NR 48 IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W GDAŃSKU
KRYTERIA
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych 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).
3. Uchwały Nr XVII/521/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk.
4. Zarządzenie nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów
ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny
2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.
5. Zarządzenie nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia
2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w
postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów
ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny
2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.
A.
I. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 48 przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół
podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły.
II. Gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami na wniosek rodzica (prawnego
opiekuna) przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem
Gimnazjum 48.
III. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu obowiązują następujące
kryteria ustalone na podstawie Uchwały nr XVII/521/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17

grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk, wraz z liczbą punktów:
1. Wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydata szczególne
osiągnięcia aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
formie wolontariatu – 70 pkt.,
2. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 60 pkt.,
3. Inne niż określone w pkt. 1 dodatkowe osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej – 50 pkt.,
4. Niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.,
5. Wielodzietność kandydata w rodzinie (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci) – 30 pkt.,
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej
dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.,
7. Kandydat został objęty pieczą zastępczą – 30 pkt.,
8. Rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek
kandydata lub w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, do którego składany jest
wniosek kandydata – 10 pkt.,
9. Kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół wraz z
gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata – 10 pkt.
B.
I. Zapisy do klas odbywać się będąca podstawie wyboru dokonanego przez rodziców, spośród
proponowanej w kwestionariuszu przyjęć oferty edukacyjnej szkoły.
II. Rodzice mogą dokonać wyboru z uwzględnieniem kolejności 3 klas.
III. Jeśli liczba kandydatów do klasy przewyższy liczbę miejsc, obowiązywać będą następujące
kryteria ustalone na podstawie 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, wraz z liczbą punktów:

1. Oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie za oceny wyrażone w
stopniu:
a) celującym – 20 pkt.,
b) bardzo dobrym – 16 pkt.,
c) dobrym – 12 pkt.,
d) dostatecznym – 8 pkt.,
e) dopuszczającym – 2 pkt.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt.,
3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,
6. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.,
7. Uzyskanie wysokiego miejsca (pierwszego, drugiego, trzeciego) w zawodach wiedzy innych
niż wymienione w pkt. 2 – 5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt.,
b) krajowym – 3 pkt.,
c) wojewódzkim – 2 pkt.,
d) powiatowym – 1 pkt.,
8. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, maksymalna liczba punktów za wszystkie osiągnięcia wynosi – 13 punktów.
9. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt.
10. Wynik sprawdzianu przeliczony na punkty: wynik przedstawiony w procentach z części
pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez
0,2.
11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, przelicza się
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:
1) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;
2) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu,
przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z
zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy
zwolnienie.

IV. W przypadku braku miejsc w wybranej klasie/w wybranych klasach uczeń zostanie
zapisany do innej klasy, o ile rodzic nie oświadczy pisemnej rezygnacji ze szkoły.
V. Zapisy uczniów do klas wymienionych w pkt. IV. zostaną dokonane w oparciu kryterium
równej/zbliżonej liczby dziewcząt i liczby chłopców.

