
Uchwała nr 356/13/14 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława 

Miłosza w Rybniku z dnia 27.02.2014 r.  w sprawie nowelizacji statutu Gimnazjum nr 7 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

 

Na podstawie art.50 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 

21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół 

(Dz. U. Nr61, poz.624) wprowadza się następujące zmiany: 

 

I. § 28 ust 4 zmienia brzmienie na: 

”W przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci zamieszkali poza 

obwodem gimnazjum, przyjmowani są na podstawie kryteriów w postępowaniu 

kwalifikacyjnym: 

1) 5 przedmiotów punktowych, 

2) punkty można uzyskać z następujących zajęć edukacyjnych umieszczonych 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) język polski, 

b) historia, 

c) matematyka, 

d) przyroda 

e) język obcy 

3) ocenom z wymienionych zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej przypisuje się punkty według skali: 

a) celujący  6 pkt. 

b) bardzo dobry  5 pkt. 

c) dobry   4 pkt. 

d) dostateczny  3 pkt. 

e) dopuszczający 2 pkt. 

4) osiągnięcia ucznia szkoły podstawowej: 

a) finalista konkursów interdyscyplinarnych (humanistyczny, matematyczno – 

przyrodniczy)–8 pkt., 

b) tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego (humanistyczny, matematyczno – 

przyrodniczy) –  laureaci przyjmowani są niezależnie od punktacji, 



5) liczba punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej – maksymalnie 40 punktów, 

6) Świadectwo z wyróżnieniem – 2 punkty.” 

II. § 28 ust 5 zmienia brzmienie na: 

„Kandydaci do klasy integracyjnej (od 3 do 5 uczniów) przyjmowani są według kryteriów 

ogólnych oraz po złożeniu aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego.” 

III. § 28 ust 6 zmienia brzmienie na: 

„Kryteria ex-aequo:, Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie. Jeżeli 

próg punktowy zostanie osiągnięty przez większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc to 

o przyjęciu do szkoły będą decydować następujące tzw. kryteria ustawowe: 

a) miejsce zamieszkania kandydata Rybnik - potwierdzone oświadczeniem 

rodzica, 

b) wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica, 

c) niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem 

o niepełnosprawności, 

d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem 

o niepełnosprawności, 

e) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem 

o niepełnosprawności, 

f) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- potwierdzona orzeczeniem 

o niepełnosprawności, 

g) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym 

wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

h) objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem 

poświadczającym objęcie dziecka pieczą.” 

IV. § 28 ust 7 zmienia brzmienie na: 

„W postępowaniu rekrutacyjnym od kandydatów spoza rejonu wymagane są następujące 

dokumenty: 

a) deklaracja woli uczęszczania do gimnazjum, 

b) kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 

sprawdzianu potwierdzone przez rodziców, 



c) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 

o wynikach sprawdzianu, 

d) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów 

interdyscyplinarnych.” 

V. § 28 ust 8 zmienia brzmienie na: 

„W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.” 

VI. § 28 ust 9 zmienia brzmienie na: 

„Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, 

2) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, 

3) ogłoszenie listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły, 

4) sporządzenia protokołu, 

5) sporządzenie list uczniów klas pierwszych oraz wywieszenie ich do wiadomości 

20 sierpnia każdego roku.” 


