
 
 

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I  W GIMNAZJUM  NR 25 
w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach w roku szkolnym 2016/2017 

 
Na podstawie zapisów w Statucie Szkolnym ustala się następujące zasady rekrutacji uczniów do klasy  
I gimnazjum: 

 
1. Do klasy I gimnazjum przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. 
2. Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej gimnazjum po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na 
wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Kryteria rekrutacji: 
 

L. p. 
 

Kryterium 
 

Liczba punktów 

 
Wymagane 
dokumenty 

 
  
 1. 

 
Ilość punktów uzyskanych na 
sprawdzianie po szkole podstawowej 
 

 
0 – 40 pkt. 

 

 
Zaświadczenie z OKE 

 
2. 

 
Oceny na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej z przedmiotów: 

 język polski 
 matematyka 
 język obcy 
 przyroda 

 
 
Ocena na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej z zachowania 

  
0 – 60 pkt. 

 
celujący: 10 pkt. 
bardzo dobry: 8 pkt. 
dobry: 4 pkt. 
dostateczny: 3 pkt. 
dopuszczający: 2 pkt. 
 
wzorowe: 10 pkt. 
bardzo dobre: 8 pkt. 
dobre: 4 pkt. 
poprawne: 2 pkt. 
nieodpowiednie: 1 pkt. 
naganne: 0 pkt. 
 

 
Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej 

 
3. 

 
Inne osiągnięcia: 

 świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem 

 laureaci i finaliści konkursów 
przedmiotowych, artystycz-
nych, sportowych i innych 
 

Punkty uzyskane w konkursach lub 
zawodach w kolejnych etapach  
w jednej dziedzinie nie sumują się - 
uwzględniany jest najwyższy wynik. 
 

 
0 – 5 pkt.   
 

 
szczebla ogólnopolskiego: 5 pkt.   
wojewódzkiego: 3 pkt. 
powiatowego/miejskiego: 2 pkt. 
 
Maksymalna liczba punktów za 
udział w konkursach wynosi 10 
pkt., a za całe kryterium 15 pkt. 
 

 

 
4. 

 
W Gimnazjum nr 25 obowiązek szkolny 
spełnia rodzeństwo dziecka 
 

 
10 pkt. 

 
Oświadczenie  

 
5. 

 
Dziecko zamieszkałe na terenie gminy 
Kielce 
 

 
8 pkt. 

 
Oświadczenie 



 
6. 

 
Miejsce pracy przynajmniej jednego 
rodzica znajduje się w obwodzie 
Gimnazjum nr 25 
 

 
5 pkt. 

 
Oświadczenie  
 

 
7. 

 
Trudniejsze sytuacje losowe, rodzinne  
i zdrowotne: 

a) wielodzietność rodziny 
b) niepełnosprawność kandydata 
c) niepełnosprawność   

rodzica/rodziców 
d) niepełnosprawność rodzeństwa 
e) dziecko matki lub ojca 

samotnie wychowującej/wy-
chowującego kandydata 

f) dziecko objęte pieczą zastępczą 

 
 
 
 

za każdą trudniejszą sytuację  
1 pkt.   

 
Razem 6 pkt.  

 
a) akty urodzenia lub 
oświadczenie  
o wielodzietności 
b) orzeczenie  
o niepełnosprawności 
c) orzeczenie  
o niepełnosprawności 
d) orzeczenie 
o niepełnosprawności 
e) 1 z dokumentów: 
prawomocny wyrok 
sądu, akt zgonu 
rodzica 
f) oświadczenie 
postanowienie sądu 
lub zaświadczenie  
z MOPR 
 

 
Razem: 144 pkt. 

 
 

4. Komisja rekrutacyjna ustala listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci  na podstawie łącznej sumy 
uzyskanych punktów i ilości wolnych miejsc w szkole. 

5. W przypadku gdy kilku z kandydatów uzyska taką sama liczbę punktów, o przyjęciu zdecyduje 
kolejność złożenia wniosków. 


