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Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Publicznych nr 1 STO na 
rok szkolny 2013/2014 

do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum STO 

Zasady rekrutacji dla kandydatów, którzy są uczniami ZSP nr 1 STO 
 

1. W pierwszej kolejności do Publicznego Gimnazjum STO przyjmowani są uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej STO, po spełnieniu następujących wymagań: 
 

1. Wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie Co najmniej 50% punktów 

2. Ocena z zachowania Co najmniej dobry 

3. Średnia ocen ze świadectwa Co najmniej 4,20 

 

2. Składanie kart zgłoszeniowych uczniów PSP STO do 27 marca 2013r. 
3. W przypadku niespełnienia powyższych warunków uczeń ZSP nr 1 STO podlega rekrutacji na 

następujących zasadach: 

Lp. Kryteria przyznawania punktów Maksymalna ilość punktów 

1. Wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie 40 punktów 

2. Oceny po II semestrze z następujących przedmiotów: 
 
Język polski 
Język angielski 
Przyroda 
Historia 
Matematyka 

30 punktów 
Oceny przeliczane są na punkty: 
Celujący – 6 punktów 
Bardzo dobry – 5 punktów 
Dobry – 4 punkty 
Dostateczny – 3 punkty 
Dopuszczający – 2 punkty 

3. Rozmowa i test pisemny z następujących 
przedmiotów: 
Język polski 
Matematyka 
Język angielski 

45 punktów 

4. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 
sportowych, artystycznych. 

5 punktów 
 
Wagę konkursów ocenia komisja 
rekrutacyjna. Laureaci i finaliści 
konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty przyjmowani są w 
pierwszej kolejności. 

 

4. Rozmowa i test pisemny 21 czerwca 2013r. 
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Zasady rekrutacji dla kandydatów do klasy I, którzy nie są uczniami  

ZSP nr 1 STO 

 Do rekrutacji mogą przystąpić  uczniowie, którzy mają oceną z zachowania                         
co najmniej dobrą. 

 

Lp. Kryteria przyznawania punktów Maksymalna ilość punktów 

1. Wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie 40 punktów 

2. Oceny za I-szy semestr z następujących 
przedmiotów: 
 
język polski 
język angielski 
przyroda 
historia 
matematyka 

30 punktów 
Oceny przeliczane są na punkty: 
Celujący – 6 punktów 
Bardzo dobry – 5 punktów 
Dobry – 4 punkty 
Dostateczny – 3 punkty 
Dopuszczający – 2 punkty 

3. Rozmowa i test pisemny z następujących 
przedmiotów: 
język polski 
matematyka 
język angielski 

45 punktów 

4. Udział w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych, sportowych, artystycznych. 

5 punktów 
Wagę konkursów ocenia komisja 
rekrutacyjna. Laureaci i finaliści 
konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty 
przyjmowani są w pierwszej 
kolejności. 

 

UWAGA! Prosimy rodziców o dołączenie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli 
dziecko taką posiada). Komisja Rekrutacyjna, po zapoznaniu się z zaleceniami zawartymi w 
opinii, stosuje je w procesie rekrutacji, a to pozwala obiektywnie ocenić kandydata. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Uczniowie posiadający rodzeństwo w PSP lub PG STO i dzieci pracowników szkoły 
dodatkowo otrzymują 5 punktów.  

2. Liczba miejsc w Publicznym Gimnazjum STO jest ograniczona. Jedna klasa może liczyć 
do 20 osób. Ze względów lokalowych (wielkość sal lekcyjnych) zastrzega się prawo do 
tworzenia klas o mniejszej liczbie uczniów. 

3. W przypadku większej ilości klas kończących Publiczną Szkołę Podstawową STO, 
tworzymy również taką samą ilość klas pierwszych w Publicznych Gimnazjum STO. 

4. We wszystkich sprawach wynikłych w trakcie rekrutacji ostateczną decyzję podejmuje 
dyrektor szkoły. 
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5. W roku szkolnym 2013/2014 zostaną utworzone dwie klasy pierwsze. 

Harmonogram rekrutacji: 
 

1. Składanie podań o przyjęcie do gimnazjum oraz ocen                        

za I semestr 
do 30 kwietnia 2013r.  

2. Rozmowa i test pisemny 7,8 maja 2013r. 

4. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów 25 czerwca 2013r. 

3. Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach 

sprawdzianu po 6 klasie 
do 1 lipca 2013r. do godz. 12:00 

5. Spotkanie z wychowawcami klas 2 września 2013 r. 

 

Komisja rekrutacyjna: 

- wicedyrektor ZSP nr 1 STO (lub osoba wyznaczona przez dyrektora); 

- nauczyciele j. polskiego, matematyki, j. angielskiego. 

 

UWAGA! Jeżeli uczeń na świadectwie nie będzie miał oceny co najmniej dobrej z zachowania,                          
nie zostanie przyjęty do Publicznego Gimnazjum. 


