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REGULAMIN NABORU                                                                   

DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4                                     

W BEŁCHATOWIE                                                                                

na rok szkolny 2016/2017 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw dotyczących warunków i trybu przyjmowania uczniów  

do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

publicznych szkół i publicznych placówek (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 ); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku  

w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. Nr 83, poz. 562 - z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97,  

poz. 624, z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r.                            

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, 

szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (DZ.U. z 16 października 

2012r., poz. 1129); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015 r.                            

w sprawie 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 (Dz. U. z dnia 25 listopada 2015r., poz.1942); 

6. Zarządzenie Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r.  

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych 

sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć 

edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  

w gimnazjum, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów; 

7. Statut Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego                                    

w Bełchatowie. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Zapisy Regulaminu rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie  

określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania 

rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz  skład, zakres uprawnień   i obowiązków komisji rekrutacyjnej.  

2. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole. 

3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu 

informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach 

przyjęcia dziecka do szkoły. Komunikat jest publikowany na  stronie www.pg4.udl.pl 

(zakładka: Dla kandydatów)  oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym. 

http://www.pg4.udl.pl/


2 

 

4. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej 

wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie internetowej 

szkoły: www.pg4.udl.pl oraz na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powoływana przez 

dyrektora szkoły.  

6. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

Rozdział II 

Zasady rekrutacji 

§ 2. 

1. Do klas pierwszych gimnazjum przyjmowani są z urzędu kandydaci zamieszkujący  

w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów  

i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie są 

zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

gimnazjum. 

2. Zgłoszenie (zał. nr 1) zawiera: 

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 

braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

b) imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata, 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata  

i kandydata, 

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata, o ile je posiadają. 

3. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami do klas pierwszych przyjmowani są 

na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydaci zamieszkali poza obwodem 

szkoły.  

4. Wniosek (zał. nr 2) zawiera: 

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 

braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

b) imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata, 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata  

i kandydata, 

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata, o ile je posiadają, 

e) wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych. 

5. Druk wniosku/zgłoszenia pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub ze strony 

internetowej szkoły www.pg4.udl.pl. Wypełniony(-e) wniosek/zgłoszenie wraz                              

z załącznikami składa się w sekretariacie gimnazjum w terminie określonym przez 

Łódzkiego Kuratora Oświaty, tj. od 1 czerwca  do 22 czerwca 2016r. do godz.12.00. 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności (czyli „z urzędu”) do 

gimnazjum przyjmowani są kandydaci z obwodu szkoły, następnie kandydaci 

spełniający kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie 

Nr XVII/133/15, a kolejno, jeżeli gimnazjum nadal posiada wolne miejsca, kandydaci 

spełniający kryteria na podstawie wyników uzyskanych przez nich na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii                 

i obowiązkowego języka obcego oraz wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty. 
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7. W oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XVII/133/15 w trakcie 

postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria naboru: 

a)      dziecko jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie - 2pkt. 

b)      obowiązek szkolny w Publicznym Gimnazjum nr 4 lub Szkole Podstawowej nr 12 

w Bełchatowie realizuje rodzeństwo dziecka -  3pkt. 

c)      dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 1pkt. 

8. Aby w postępowaniu rekrutacyjnym zostały uwzględnione powyższe kryteria do 

wniosku należy załączyć stosowne oświadczenie (zał. nr 3) lub kopię orzeczenia                     

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na czas nauki w gimnazjum.  

9. Punktacja kryteriów, o których mowa w p.6 jest zgodna z Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym (…) (Dz. 

U. z dnia 25 listopada 2015r., poz.1942). 

10. W przypadku kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli taką samą 

liczbę punktów, o przyjęciu do gimnazjum decydują następujące kryteria: 

a)        uzyskanie przez kandydata sukcesów w konkursach przedmiotowych, 

sportowych, artystycznych; 

b)        ocena zachowania. 

11.  Komisja rekrutacyjna decyduje o przyjęciu kandydata do gimnazjum, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat: 

a)      złożył zgłoszenie do gimnazjum oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej – kandydat z obwodu szkoły; 

b)      złożył wniosek o przyjęcie do gimnazjum, świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej, zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej oraz spełnia 

kryteria zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XVII/133/15 – 

kandydat spoza obwodu szkoły; 

c)      złożył wniosek o przyjęcie do gimnazjum, świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej, zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej oraz uzyskał 

odpowiednio wysoki wynik po przeliczeniu na punkty ocen i wyniku ze sprawdzianu 

– kandydat spoza obwodu szkoły, jeżeli po wykorzystaniu możliwości zawartych w p. 

1 i p. 2 szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

      12. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby  placówek,  rodzic  

            niezwłocznie, w terminie naboru,  określa preferencje co do kolejności przyjęcia. 

§ 3. 

1. Rekrutacja kandydatów do klas sportowych o profilu piłka nożna i piłka siatkowa 

przebiega na takich samych zasadach, z tym, że obwód szkolny nie ma znaczenia. 

Wprowadza się dodatkowe kryteria naboru wymienione w p.2 i 3. 

2. Kandydaci do klas sportowych muszą spełniać warunki zdrowotne, potwierdzone 

stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

3. Kandydaci do klas sportowych powinni mieć zaliczone testy sprawnościowe: do klasy 

piłki nożnej w GKS w Bełchatów lub o nauczyciela - trenera piłki nożnej                                

w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie, do klasy piłki siatkowej – u 

koordynatorów SOS (Szkolne Ośrodki Siatkarskie). Zaliczenie testów potwierdzają 

nauczyciele wychowania fizycznego bezpośrednio uczestniczący w prowadzeniu 

naboru kandydatów do klas sportowych. 

4. W przypadku kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli taką samą 

liczbę punktów, o przyjęciu do klasy sportowej decydują następujące kryteria: 

a) uzyskanie przez kandydata sukcesów w konkursach przedmiotowych,   
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sportowych, artystycznych - wyszczególnionych na świadectwie ukończenia 

szkoły  podstawowej; 

 b)  ocena zachowania. 

5.   W przypadku limitu miejsc i jednakowej liczby punktów w rekrutacji w odniesieniu 

      do podstawowych kryteriów ustalono dodatkowe 3 punkty w rekrutacji  za  

      rekomendacje klubu sportowego lub organizacji sportowej. 

6.   Przyjęcie kandydata w poczet uczniów klasy sportowej jest równoznaczne ze zgodą  

            rodziców ucznia na reprezentowanie przez niego szkoły w zawodach sportowych  

            oraz udziałem w dodatkowych zajęciach sportowych na zasadach ustalonych w szkole. 

§ 4. 

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 

a) złożenie zgłoszenia lub wniosku, 

b) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną, 

c)  podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym 

miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, 

d) postępowanie odwoławcze, 

e) postępowanie uzupełniające w przypadku, gdy po przeprowadzeniu 

podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

                                                       § 5. 

1. Zgodnie ze wskazaniem Łódzkiego Kuratora Oświaty wprowadza się 

następujący terminarz naboru na rok szkolny 2016/2017:  

a)      składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu 

rekrutacyjnym od dnia 1 czerwca 2016r. do dnia 22 czerwca 2016r. godz. 12.00 oraz 

w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11 lipca 2016r. godz. 12.00 do dnia 13 lipca 

2016r. 

b)     uzupełnienie wniosków o przyjęcie do gimnazjum o kopię świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu od dnia 24 czerwca 

2016r. do dnia 28 czerwca 2016r. godz. 12.00. 

c)      weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów od dnia 29 czerwca 

2016r. do dnia 1 lipca 2016r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 15 lipca 

2016r. do dnia 18 lipca 2016r. 

d)     listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                             

w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 lipca 2016r. do godz. 12.00 oraz                               

w postępowaniu uzupełniającym w dniu 8 sierpnia 2016r. do godz. 12.00. 

e)     potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach sprawdzianu do dnia 6 lipca 2016r. od godz. 12.00 - 8 lipca 

2016r. godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 10 sierpnia 2016r. do 

godz. 15.00. 

f)       listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu                

11 lipca 2016r. do godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 

sierpnia 2016r. do godz. 12.00. 

Rozdział III 

Postępowanie uzupełniające 
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§ 5. 

1. Jeżeli po przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje 

wolnym miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie 

rekrutacyjne. 

Rozdział IV 

Skład i zadania komisji rekrutacyjnej 

§ 6. 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły, o której mowa w §1.p.5. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły. Nie mogą                                 

w niej być dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej. 

4. Komisja rekrutacyjna realizuje następujące zadania: 

a) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum, 

b) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do gimnazjum, 

c) przygotowuje i ogłasza listy uczniów poszczególnych klas, 

d) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 

5.  Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności: 

a)  listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły; 

b)  informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, 

prób sprawności fizycznej (w przypadku rekrutacji do klas sportowych), lub informację                      

o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

c)  informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego; 

d)  listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;                                      

e)  listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Rozdział V 

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji 

§ 7. 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku 

o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony internetowej szkoły 

www.pg4.udl.pl 

3. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym 

terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru. 

4. Do zgłoszenia/wniosku załącza się: 

a) informacje o ocenach z pierwszego półrocza klasy szóstej, ocenie zachowania oraz 

szczególnych osiągnięciach – wzór dostępny na stronie www.pg4.udl.pl oraz                    

w siedzibie szkoły (załącznik nr 2 – druk wewnętrzny). 



6 

 

b) oświadczenie o posiadanym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności itp.  

c) deklarację uczestnictwa ucznia w zajęciach religii i/lub etyki oraz wychowania             

do życia w rodzinie (załącznik nr 2 – druk wewnętrzny). 

Rozdział VI 

Procedura  odwoławcza 

§ 8. 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić  

do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  

z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  

może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Obowiązuje forma pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora istnieje możliwość wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego. 

Rozdział VII 

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe 

§ 9. 

1. O przyjęciu dziecka do gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy 

pierwszej, decyduje dyrektor szkoły. 

2. W trakcie roku szkolnego uczeń z inicjatywy jego lub rodziców nie może zmieniać 

klasy, do której został przyjęty. Wyjątkiem może być sytuacja zdrowotna ucznia. 

3. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego 

wprowadzeniu. 

4. Regulamin obowiązuje z dniem wydania Zarządzenia Dyrektora o jego 

wprowadzeniu. 

 

 

 

…………………………………………... 

                                                                                             (dyrektor szkoły)   
                    

Wprowadzono Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie                 

z dnia 01 kwietnia 2016r. 


