ZASADY REKRUTACJI
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
im. Św. Józefa
Szczecin, ul. Ku Słońcu 124
Rok szkolny 2016/2017
I. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa jest szkołą niepubliczną
z uprawnieniami szkoły publicznej.
1. Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Salezjańskie z siedzibą w Pile,
a organem nadzorującym Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
2. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie niezależnie od miejsca zamieszkania.
3. Gimnazjum jest szkołą powszechną i obowiązkową dla dzieci w wieku 13-16 lat.
II. Rekrutację do Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie prowadzi komisja
kwalifikacyjno-rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
Rekrutacja uczniów do klas pierwszych wynika z systemowej, elektronicznej obsługi
rekrutacji oświatowej obowiązującej w Szczecinie - ,, NABÓR 2016”.
Rekrutacja uczniów do klas pierwszych nie jest oparta na zasadzie powszechnej dostępności.
III. Uczniowie przyjmowani są na podstawie:
ocen z pierwszego semestru klasy VI,
świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej,
wyniku sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej,
wyniku uzyskanego za sprawdzian predyspozycji językowych z j. angielskiego do
klasy językowej,
wyniku uzyskanego za sprawdzian uzdolnień kierunkowych z matematyki i przyrody
do klasy matematyczno-przyrodniczej.
IV. Warunkiem przyjęcia kandydata do I klasy gimnazjalnej jest co najmniej dobre
zachowanie, średnia ocen z I półrocza klasy VI (co najmniej 4,2 ) i średnia ocen na
świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej (co najmniej 4,5 ), a do klasy
językowej i matematyczno-przyrodniczej dodatkowo wynik ze sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych- testu wstępnego do tych klas.
a) O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów za poszczególne kryteria /zał.nr1/.
b) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi
60 punktów / zasady punktacji są załącznikiem nr 1 do zasad rekrutacji/.
c) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
językowej i matematyczno-przyrodniczej wynosi 80 punktów / zasady punktacji są
załącznikiem nr 1 do zasad rekrutacji/.
d) W pierwszej kolejności do I klasy przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali
największą ilość punktów, najwyższą średnią ocen, są laureatami lub finalistami
konkursów przedmiotowych, mają w swoim dorobku pewne osiągnięcia, w tym
sportowe i artystyczne.
e) Maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas wstępnego postępowania
rekrutacyjnego na podstawie ocen z 1-szego semestru klasy VI wynosi 121 punktów.
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f) Maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas wstępnego postępowania
rekrutacyjnego na podstawie ocen z 1-szego semestru klasy VI do klasy językowej i
matematyczno-przyrodniczej wynosi 141 punktów
Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego i Matematycznego
dla szkół podstawowych organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i
laureaci Międzynarodowego Konkursu Matematycznego ,, Kangur Matematyczny”.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, uczniowie ze Szkoły Podstawowej
Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie, rodzeństwa.
V. Wymagane dokumenty
1. Podania należy składać od 25 kwietnia do 8 czerwca 2016 r. / załącznik nr 2harmonogram rekrutacji/ :
od 25 kwietnia do 8 czerwca 2016 r. należy wypełnić formularze na stronach
miejskiego naboru 2016, następnie wydrukowane i podpisane formularze wraz z
pozostałą dokumentacją /pkt.IV ust. 2/ należy złożyć w sekretariacie szkoły,
od 25 kwietnia do 8 czerwca 2016 r.- wprowadzanie danych przez szkołę do
systemu,
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych
Test do klasy matematyczno-przyrodniczej
z matematyki i przyrody
Test do klasy językowej z rozszerzonym j.angielskiego
z języka angielskiego

11 maja 2016 r., godz.15.00
12 maja 2016 r., godz.15.00

3.06.2016 r. – ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
17.06.2016 r. - wstępne ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy
pierwszej,
21 czerwca 2016 r.- spotkanie z uczniami i ich rodzicami,
Do 21 czerwca 2016 r.- podpisanie umowy ze szkołą,– ostateczne ogłoszenie list
uczniów przyjętych do pierwszych klas
Do 28 czerwca 2016 r.- złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu w klasie VI ( oryginału
lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
Do 4 lipca 2016 r. - ogłoszenie list przyjętych uczniów z podziałem na klasy,
Do 7 lipca 2016 r. - kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia potwierdzają wolę nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach
sprawdzianu w klasie VI.
2. Do 8 czerwca 2016 r. należy złożyć dokumenty:
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy -wzór zgłoszenia na stronach
www.nabor.szczecin.pcss.pl /- 2 wydruki tego wniosku o przyjęcie do szkoły- jeden
wydruk zostaje w szkole, na drugim kandydat dostaje potwierdzenie złożenia
dokumentu w szkole pierwszego wyboru/,
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podanie z prośbą o przyjęcie / wzór do odebrania w sekretariacie szkoły
lub na stronach www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl /,
karta ocen ucznia z 1- szego semestru klasy szóstej (potwierdzona przez szkołę
podstawową- wzór na stronie szkoły),
dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia ucznia / oryginały lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń/,
3. Do 28 czerwca 2016 r. - po ogłoszeniu pozytywnych dla kandydata wyników należy
złożyć w sekretariacie szkoły:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie OKE – wynik sprawdzianu wiadomości i umiejętności po
szkole podstawowej,
wypis ze szkoły rejonowej / rejonowego gimnazjum/,
odpis skróconego aktu urodzenia,
kartę zdrowia,
trzy podpisane zdjęcia,
Kandydaci do szkoły mogą dołączyć ponadto opinię publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej.
VI . Wyniki rekrutacji:
1. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone na stronach www.nabor.szczecin.pcss.pl i przez
Dyrektora Szkoły, lista przyjętych uczniów do naszego gimnazjum wywieszona będzie
w szkole i na stronach szkoły www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl .
2. Nowo przyjętych gimnazjalistów prosimy o szybką informację w przypadku rezygnacji
ze szkoły- najpóźniej do 1 lipca 2016 r.
3. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku miejsc, dokładną informację
uzyskają w sekretariacie szkoły / zostaną wywieszone tylko listy uczniów przyjętych
do gimnazjum/.
4. Spotkanie rodziców i uczniów z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami odbędzie się
21 czerwca 2016 r. o godzinie 17.00 w szkolnej auli.
Na miejscu będzie można zakupić/ zamówić strój szkolny.
5. Do dnia 28 czerwca 2016 r. należy do sekretariatu szkoły dostarczyć dokumenty
wymienione w pkt IV ust 2
6 . Do 21 czerwca 2016 r. należy podpisać umowę z Dyrektorem Szkoły i opłacić tzw.
wpisowe ( miesięczne czesne płacą uczniowie od 1.09.2016 r. – przez cały rok
kalendarzowy).
VII. W przypadku wolnych miejsc Dyrektor Szkoły ogłosi dodatkowe postępowanie
rekrutacyjne. / Nadal obowiązywać będzie konkurs świadectw i zasady punktacji
obowiązujące w szkole /.
VIII. Tryb odwoławczy
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły - możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
2. Przewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjnej przygotowuje i wydaje uzasadnienie
odmowy przyjęcia w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
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3. Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje
możliwość złożenia, do dyrektora szkoły, odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
4. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie do 7 dni od dnia
złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
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