REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLASY SIÓDMEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ SRK AK W CHORZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r., poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. 2017r., poz. 60).
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
§ 1. Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
b) terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół SRKAK w Chorzowie,
zwanej dalej „szkołą”, na rok szkolny 2017/2018,
c) kryteria rekrutacji do klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół SRKAK w
Chorzowie.
2. Rekrutację do klasy siódmej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji oraz
jej członkowie.
§ 2. Specyfika otwieranych klas
1. W roku szkolnym 2017/2018 przewiduje się otwarcie trzech klas siódmych liczących po 28
osób. W przypadku dużej liczby chętnych dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zwiększenia
liczby uczniów w klasie.
2. Określone zostały nazwy klas siódmych: „lingwistyczno – przyrodnicza”, „nowocześni
humaniści” i „twórcza informatyka”.
§ 3. Komisja rekrutacyjna
1. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zapewnienie
warunków umożliwiających przeprowadzenie testu kompetencji z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego/obcego, prowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
2. Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i

nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata do szkoły.
4. Po uzyskaniu przez członków komisji potwierdzenia przez rodzica woli uczęszczania ucznia
do klasy VII, Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy VII.
5. Rodzicowi kandydata lub jego prawnym opiekunom przysługuje prawo odwołania od
decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora ZS.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
7. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
§ 4. Terminarz rekrutacji.
DATA
19 maja –
19 czerwca 2017r.
12 czerwca 2017r.

7 klasa
Składanie Kart informacyjnych.

Test kompetencji z języka polskiego, matematyki, języka
angielskiego/obcego.
23 – 27 czerwca Składanie potwierdzonej kopii lub oryginału świadectwa kl. 6.
2017r.
Podanie do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych wraz
28 czerwca 2017r.
z listą rezerwową.
28 - 29 czerwca Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do klasy siódmej SP.
2017r.
Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób
30 czerwca 2017r.
zakwalifikowanych do klas siódmych SP.
§ 5. Kryteria rekrutacji
1. Kandydaci zgodnie z terminarzem składają wymagane dokumenty oraz przystępują do testu
kompetencji.
2. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy VII, w
pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
a) otrzymali promocję do klasy VII,
b) uzyskali pozytywny wynik z testu kompetencji z języka polskiego, matematyki, języka
angielskiego/obcego.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.2,
niż liczba miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
a) wynik testu kompetencji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego/obcego,

b)
c)
d)
e)

świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
średnia ocen ze świadectwa po klasie piątej SP,
średnia ocen w pierwszym semestrze klasy szóstej,
punkty za oceny z przedmiotów na świadectwie z klasy szóstej.

4. Kandydat może otrzymać punkty za:
a) test kompetencji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego/obcego –
max. 30p. (po 10 p. z każdego przedmiotu),
b) świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem – 10p,
c) średnia ocen świadectwa po klasie piątej:
3,50 – 4,49
4p
4,50 – 4,74
6p
4,75 – 4,99
8p
od 5,00
10p,
d) średnia ocen w pierwszym semestrze klasy szóstej:
3,50 – 4,49
4p
4,50 – 4,74
6p
4,75 – 4,99
8p
od 5,00
10p,
e) punkty za oceny z przedmiotów na świadectwie z klasy szóstej:

KLASY

Twórcza
informatyka

Nowocześni
humaniści

Lingwistyczno –
przyrodnicza

PRZEDMIOTY

Język polski

Matematyka

Celujący –
Bdb –
Db –
Dost. –
Dopuszcz. –
Celujący –
Bdb –
Db –
Dost. –
Dopuszcz. –

5p
4p
3p
2p
1p
5p
4p
3p
2p
1p

Celujący –
Bdb –
Db –
Dost. –
Dopuszcz. –
Celujący –
Bdb –
Db –
Dost. –
Dopuszcz. –

5p
4p
3p
2p
1p
5p
4p
3p
2p
1p

Język obcy
NIE DOTYCZY

Historia
i społeczeństwo
NIE DOTYCZY

Przyroda

Celujący –
Bdb –
Db –
Dost. –
Dopuszcz. –

5p.
4p.
3p.
2p.
1p

NIE DOTYCZY
Celujący –
Bdb –
Db –
Dost. –
Dopuszcz. –

Celujący –
Bdb –
Db –
Dost. –
Dopuszcz. –
Celujący –
Bdb –
Db –
Dost. –
Dopuszcz. –
Celujący –
Bdb –
Db –
Dost. –
Dopuszcz. –

5p
4p
3p
2p
1p
5p
4p
3p
2p
1p
5p
4p
3p
2p
1p

5p
4p
3p
2p
1p

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

f) osiągnięcia w konkursach wiedzy, interdyscyplinarnych, kuratoryjnych, itp. – 2p za jedno
osiągnięcie (liczone maksymalnie dwa osiągnięcia),
g) osiągnięcia artystyczne, kulturalne, itp. - 2p za jedno osiągnięcie (liczone maksymalnie
dwa osiągnięcia),
h) osiągnięcia sportowe wynikające ze szkolnej i pozaszkolnej aktywności - 2p za jedno
osiągnięcie (liczone maksymalnie dwa osiągnięcia),
i) aktywność społeczna, religijna, wolontariat, itp. –
1- 3p (można załączyć do karty
informacyjnej ksero dyplomu/zaświadczenia).
Za aktywność i osiągnięcia określone w podpunktach f-i kandydat może uzyskać
maksymalnie 15p. Brane będą pod uwagę tylko te aktywności i osiągnięcia, które są
wpisane na świadectwie po klasie szóstej SP i/lub wpisane do karty informacyjnej.
5. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do klasy VII może uzyskać maksymalnie 90 p.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
a) niepełnosprawność kandydata,
b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
c) sytuacja rodzinna kandydata,
d) rodzeństwo uczące się w szkole katolickiej,
e) zaangażowanie kandydata w życie swojej parafii/diecezji (na podst. opinii proboszcza),
f) ocena z zachowania (dane z karty informacyjnej).
7. 28 czerwca 2017r. zostanie do publicznej informacji podana lista osób zakwalifikowanych
do poszczególnych klas. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rodzice potwierdzają wole
uczęszczania do klasy siódmej.
8. 30 czerwca 2017r. następuje podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób
zakwalifikowanych do poszczególnych klas VII SP.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Warunkiem przyjęcia do klasy siódmej jest akceptacja przez kandydata i jego
rodziców (prawnych opiekunów) katolickiego charakteru szkoły, statutu
i wewnątrzszkolnych przepisów oraz regulaminów.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2017r.

