Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 59 w Warszawie
w roku szkolnym 2016/2017 zatwierdzone przez radę pedagogiczną
Zespołu Szkół Nr 61 im. T. Reytana w dniu 25.02.2016 r.
I. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu 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 2015 r. poz. 1942);
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy nr IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m. st. Warszawę;
5. Uchwała Rady m. st. Warszawy nr XX/500/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów
prowadzonych przez m. st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
6. Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny
2016/2017;
7. Zarządzenie Nr 8 z dnia 12 lutego 2016 r. Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia
12 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.
II. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny, którym objęte są wszystkie gimnazja prowadzone przez
m. st. Warszawę.
2. O przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum może ubiegać się uczeń ostatniej klasy publicznej
lub niepublicznej szkoły podstawowej, który uzyskał świadectwo jej ukończenia.
3. Kandydaci do Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 59 mają obowiązek przystąpienia do
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w dniu 18 maja 2016 r. o godzinie określonej przez
szkołę pierwszego wyboru, w której znajduje się preferowana klasa dwujęzyczna (lista
gimnazjów organizujących sprawdzian wspólnie i na zasadzie porozumienia stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego dokumentu). Z tego obowiązku są zwolnieni laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych
przez Kuratorium Oświaty, o których jest mowa w pkt IV.1. niniejszego dokumentu.

4. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych przeprowadza i ocenia Szkolna Komisja powołana
przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 61 im. T. Reytana spośród nauczycieli szkoły, a jego wynik
jest przekazywany do wszystkich szkół wymienionych w załączniku nr 1.
5. Kandydaci do Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 59 zobowiązani są do przestrzegania
harmonogramu rekrutacji stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do niniejszego dokumentu.
6. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów w terminie podanym w terminarzu
rekrutacji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
7. O przyjęciu i trybie przyjęcia do klasy pierwszej Gimnazjum ucznia powracającego
z zagranicy decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 61.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej.
3. Karta zdrowia (lub podanie z prośbą o jej założenie).
4. Dwie fotografie formatu legitymacyjnego: 35x45 mm (podpisane: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania).
5. Deklaracja woli podjęcia nauki w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 59 (do pobrania ze strony
internetowej szkoły).
6. Dodatkowe dokumenty niezbędne w przypadku poświadczenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym:
 kopia świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej lub zaświadczenie
z organizacji pozarządowej lub innego podmiotu potwierdzające osiągnięcia
w zakresie aktywności społecznej kandydata;
 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
 kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację
lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kopie wyżej wymienionych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem
rodzic/prawny opiekun kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do
wglądu oryginały tych dokumentów. Składający oświadczenie jest obowiązany na
podstawie art. 20t ustęp 6 Ustawy o systemie oświaty do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja
rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

IV. PROCES REKRUTACJI
1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty,
są przyjmowani do gimnazjum w pierwszej kolejności niezależnie od uzyskanej w procesie
rekrutacji liczby punktów.
2. W I etapie rekrutacji kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
w wyniku którego mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów.
3. W II etapie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 98 punktów.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty według następujących zasad:

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryteria

Kryterium –
wynik ze sprawdzianu x 0,19
sprawdzian uzdolnień kierunkowych
wyniki ze sprawdzianu
w%
100%
100%

Kryterium - sprawdzian
wyniki ze sprawdzianu z części I
wyniki ze sprawdzianu z części II
max

38 pkt
punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym
x 0,2 = 20 pkt
x 0,2 = 20 pkt
40 pkt

Kryteria - świadectwo
aktywność na rzecz innych ludzi
świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia

2 pkt
5 pkt
13 pkt
20 pkt

max
Razem

98 pkt

1) wynik uzyskany w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych (maksymalnie 200 pkt)
mnoży się przez 0,19 – maksymalnie 38 pkt;
2) wynik sprawdzianu po VI klasie – maksymalnie 40 pkt:
a) w części I – wynik przedstawiony w procentach mnoży się
(maksymalnie 20 pkt),
b) w części II – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2
(maksymalnie 20 pkt);

przez

0,2

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –
maksymalnie 13 pkt, w tym:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie
oświaty:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych,
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych,
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych,
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt,
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w lit a – d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 pkt,
- krajowym – 3 pkt,
- wojewódzkim – 2 pkt,
- powiatowym – 1 pkt;
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsca uznanego za
wysokie w tych zawodach stanowi załącznik nr 4 niniejszego dokumentu.
5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Do każdej klasy pierwszej zostanie przyjętych 28 uczniów.
6. O kolejności na liście kandydatów do Gimnazjum decyduje suma punktów uzyskanych
w trakcie pełnego postępowania rekrutacyjnego.
7. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
- złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
8. W przypadku pozostawania wolnych miejsc przeprowadza się rekrutację uzupełniającą
zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 z 27 stycznia 2016 r. i Nr 8 z 12 lutego 2016 r.
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

