
PROCEDURA DOTYCZĄCE REKRUTACJI 
DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM                                                                                 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOŚCIERZYCACH 
 

1. Do Publicznego Gimnazjum IM. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach 

są przyjmowani uczniowie z obwodu Gimnazjum tj. zameldowani na 

terenie Gminy Lubsza. 

 

2. Do Gimnazjum mogą być przyjęci także uczniowie z innych obwodów, 

jeżeli: 

1) Liczba uczniów w oddziale nie będzie przekraczać granicznej, 

2) Dyrektor uzyska pozytywną opinię Rady Pedagogicznej PG                          

im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach, 

3) Dyrektor uzyska pozytywną opinię Wójta Gminy Lubsza. 

 

3. Dyrektor Gimnazjum organizuje 2 spotkania z rodzicami i uczniami klas 

szóstych wyjaśniając procedury rekrutacji. Pierwsze spotkanie odbywa się 

we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Lubsza /do 10 czerwca 

każdego roku/. Drugie spotkanie odbywa się na terenie Gimnazjum                       

/przed zakończeniem roku szkolnego/. 

 

4. Do poszczególnych oddziałów uczniowie są przyjmowani na podstawie 

podań składanych w terminie do 15 czerwca /wzór stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej procedury/. 

 

5. Maksymalna liczba uczniów w oddziale: 30. 

 

6. Jeżeli według złożonych podań liczba uczniów jest większa od 30 

wówczas stosuje się następujące kryteria doboru: 

1) Do oddziału IA (poziom zaawansowany lub bardzo dobry z języka 

angielskiego): 



a) wskazanie przez nauczyciela języka angielskiego szkoły  

podstawowej stopnia zaawansowania, 

b)  średnia ocen z przedmiotów humanistycznych (język obcy, język  

polski, historia), 

c)  średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec klasy szóstej, 

d)  wynik sprawdzianu kompetencji na zakończenie klasy szóstej, 

e) ocena z zachowania 

2) Do pozostałych oddziałów (stopień zaawansowania z języka 

angielskiego - podstawowy): 

a) w sposób zrównoważony (uczniowie z wysoką średnią, przeciętną 

średnią, niską średnią), 

b) bardzo pożądane jest, aby liczba dziewcząt i chłopców w oddziale 

była zbliżona. 

 

7. Do 30 czerwca każdego roku są przedstawione do publicznej wiadomości 

listy uczniów ze wszystkich oddziałów sporządzone przez szkolną komisję 

rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. 

 

8. W pierwszym tygodniu lipca oraz przez 2 dni września każdego roku 

uczniowie oraz ich rodzice /prawni opiekunowie/ mają prawo wnioskowania 

/pisemnego, ustnego/ do dyrektora o przeniesienie do innego oddziału.  

 

 
Procedury wchodzą w życie z dniem 15 września 2007 roku. 


