Zasady naboru do Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu
na rok szkolny 2016/17
1. Do Gimnazjum nr 2 w Luboniu zostają przyjęci automatycznie uczniowie, którzy
mieszkają w rejonie naszej szkoły.
2. Uczniowie spoza rejonu mogą zostać przyjęci, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
po zakończeniu rekrutacji uczniów z rejonu. Przyjęci zostają uczniowie spoza rejonu tylko
w liczbie odpowiadającej liczbie pozostałych wolnych miejsc.
3. Kandydatów do klasy pierwszej spoza rejonu przyjmuje się na drodze postępowania
rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:
1) punkty za oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły
podstawowej:
a) język polski – ocena x 2
b) matematyka – ocena x 2
c) język obcy (wiodący, nie dodatkowy) - ocena x 2
d) historia i społeczeństwo – ocena x 2
e) przyroda – ocena x 2
2) punkty wynikające z oceny zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły
podstawowej:
a) wzorowe – 5 pkt
b) bardzo dobre – 3 pkt
3) kandydat i oboje rodziców lub opiekunów prawnych kandydata mieszkają na terenie
miasta Luboń oraz oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyło podatek
dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla
miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko - 2 pkt;
4) wielodzietność rodziny kandydata - 2 pkt.
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Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, J. Polskiego lub Przyrodniczego dla
szkół podstawowych nie obowiązują w/w kryteria.
Przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów, aż do zapełnienia
wolnych miejsc. Jeśli okoliczności na to pozwalają, tworzy się listę rezerwową z uczniów,
którzy uzyskali największą liczbę punktów, a nie dostali się do gimnazjum. W razie
rezygnacji osoby zakwalifikowanej uczeń z listy rezerwowej wchodzi na jego miejsce.
4. Uczniowie spoza rejonu z oceną poniżej dobrej z zachowania nie będą przyjmowani do
szkoły.
5. Uczniowie, którzy składają jednocześnie podanie do naszej i innej szkoły muszą o tym
poinformować w podaniu, wskazując, która ze szkół jest szkołą I wyboru. Jest to konieczne.
6. Rodzic/uczeń wypełniający dokumenty rekrutacyjne musi wypełnić wszystkie rubryki;
w razie pozostawienia pustego pola, podanie nie będzie przyjęte.
7. Gimnazjum nr 2 w Luboniu realizuje podstawę programową przewidzianą dla
III etapu edukacyjnego. W wybranych oddziałach uczniowie mają zwiększoną liczbę
godzin z języka angielskiego, matematyki, fizyki i wychowania fizycznego. Oddziały
takie zostaną stworzone po złożeniu odpowiednich deklaracji przez rodziców
(opiekunów prawnych) kandydatów.

8. Klasy proponowane na rok szkolny 2016/17:
Kl.1a – klasa ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego z autorskim programem
wychowania fizycznego (13 czerwca godz.17.00 testy sprawnościowe)
Klasy: 1b, 1c, 1d, 1e - ogólne
Kl. 1f - klasa ze zwiększoną liczbą godzin języków obcych z autorskim programem z języków
angielskiego, niemieckiego i francuskiego (13 czerwca godz.17.00 spotkanie w przypadku liczby kandydatów przekraczającej 25 osób odbędzie się w tym dniu test
z języka angielskiego obejmujący wiadomości ze szkoły podstawowej)
Kl. 1g klasa ze zwiększoną liczbą godzin matematyki i fizyki z autorskim programem
z matematyki i fizyki.
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9. Przy przydziale uczniów do klas bierze się pod uwagę konieczność wyrównywania
szans edukacyjnych, sugestie psychologa, pedagoga i rodziców.
10. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
11. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
a następnie przyjętych i nieprzyjętych,
b) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
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