Zasady rekrutacji do
Prywatnej Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
na rok szkolny 2017/2018
I. Zasady ogólne:
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy siódmej Dyrektor szkoły powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
3. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy siódmej decyduje lokata uzyskana przez niego na liście
kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjno– kwalifikacyjnego oraz podpisanie umowy z
Osobą Prowadzącą Szkołę.
4. Formularz zgłoszeniowy można składać w sekretariacie szkoły, natomiast świadectwo ukończenia
kl. VI niezwłocznie po jego otrzymaniu tj. do dnia 26 czerwca br.
do godz.15.00.
5. Dotrzymanie terminów jest warunkiem niezbędnym uczestniczenia w procesie rekrutacji.
6. Wyniki naboru zostaną ogłoszone niezwłocznie po obliczeniu punktów.
II. Kryteria i punkty rekrutacyjne
1. Kandydat może uzyskać razem maksymalnie 72 punkty.
2. Kryteria rekrutacyjne:
L.p
1.
2.
3.

Kryteria podstawowe
Oceny końcowe z klasy VI, z przedmiotów:
j. polski, matematyka, j. obcy, historia, przyroda
Ocena z zachowania
Inne osiągnięcia
RAZEM

Wartość punktowa
max. 30
max. 6
max. 36
72 PUNKTY

3. Punkty rekrutacyjne:
L.p
1.
2.
3.
4.
5.

Kryteria podstawowe
Oceny końcowe z klasy VI, z przedmiotów:
j. polski, matematyka, j. obcy, historia, przyroda
Ocena: celujący
Ocena: bardzo dobry
Ocena: dobry
Ocena: dostateczny
Ocena: dopuszczający

Wartość punktowa
6
5
4
3
2

1

L.p
1.
2.
3.

L.p

1.
2.
3.

L.p

Kryteria podstawowe
Ocena z zachowania
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre

Wartość punktowa

Kryteria podstawowe
Inne osiągnięcia
Laureaci/finaliści konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oświaty
Tytuł laureata w konkursie przedmiotowym
organizowanym przez Kuratorium Oświaty
Tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym
organizowanym przez Kuratorium Oświaty
Finalista lub laureat więcej niż jednego ww.
konkursu

Wartość punktowa

Kryteria podstawowe
Inne osiągnięcia
Laureaci konkursów wiedzy, sportowych,
artystycznych

6
5
4

11
10
11

Wartość punktowa*

Konkursy
Konkursy
na szczeblu na szczeblu
co najmniej niższym niż
powiatowym powiatowy
I miejsce
4
3
1.
II miejsce
3
2
2.
III miejsce
2
1
3.
*Kandydat może otrzymać, za każdą kategorię konkursową (wiedzy, sportowy, artystyczny): max 4
pkt. jeśli chodzi o konkursy na szczeblu powiatowym oraz max 3 punkty jeśli chodzi o konkursy na
szczeblu niższym niż powiatowy.
Pod uwagę bierze się jeden konkurs z każdej kategorii, z najwyższym osiągniętym miejscem, w obu
typach konkursów (powiatowe, niższe niż powiatowe).
Jeśli kandydat, w tym samym konkursie zdobył tytuł laureata na szczeblu powiatowym i niższym niż
powiatowy, pod uwagę bierze się jedynie poziom wyższy.
Punktacji dokonuje się na podstawie wpisów na świadectwie.
L.p

Kryteria podstawowe
Wartość punktowa*
Inne osiągnięcia
Aktywna i systematyczna praca w ramach
wolontariatu lub w samorządzie uczniowskim
Aktywna i systematyczna praca w ramach
2
1.
wolontariatu
Aktywna i systematyczna praca w samorządzie
2
2.
uczniowskim
*Kandydat może otrzymać max. 4 pkt. Punktacji dokonuje się na podstawie wpisów na świadectwie.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, kryterium różnicującym będzie
uzyskana punktacja łączna w następujących kategoriach:




Oceny końcowe z klasy VI, z przedmiotów: j. polski, matematyka, j. obcy, historia, przyroda
Ocena z zachowania.

2

