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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV.179.2015 
Rady Gminy Nadarzyn 

                z dnia 30 grudnia 2015r. 

 
KRYTERIA  

w postępowaniu rekrutacyjnym  
do klasy I Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie  

 
A.  

 
Kryterium  Liczba punktów  

1. Wynik sprawdzianu 

 (wynik procentowy sprawdzianu mnoży się przez 0,2) 

40 

 

2. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 5 

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkoły 

podstawowej:  

1)     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu   

        ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na  

        podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego   

c) tytułu finalisty konkursu  tematycznego  lub  

interdyscyplinarnego   

2) uzyskanie w   zawodach wiedzy będących konkursem              

o   zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów  finalisty  konkursu  

przedmiotowego   

b) dwóch      lub    więcej    tytułów laureata    konkursu       

tematycznego  lub interdyscyplinarnego  

c) dwóch      lub   więcej   tytułów  finalisty    konkursu    

tematycznego   lub interdyscyplinarnego;  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego   

(max 13)  
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3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo  turniejem  o zasięgu  

ogólnopolskim: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

4)   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo 

turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

f)     tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej  

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 

wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
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działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

g) międzynarodowym  

h) krajowym  

i) wojewódzkim  

j) powiatowym  

6)     W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

o których mowa w p. 3, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 13 punktów. 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  

 

2 

5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  1 

6. Wielodzietność rodziny kandydata 1 

Maksymalnie  62  

 
 

Kandydat zostaje przyjęty do pierwszej klasy, jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym 
uzyska min. 44 punkty  

B.  

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani 

w pierwszej kolejności do gimnazjum.  

 
C. 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej oddziału sportowego w gimnazjum 

stosuje się następujące kryteria: 

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie 

z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu 

przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników 

pomiędzy 21. a 23. rokiem życia; 
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b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 

c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone 

szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale. 

2.   W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych 

miejsc w szkołach i oddziałach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie odpowiednio następujące kryteria: 

1) wyniki sprawdzianu;  

2) świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia odpowiednio 

szkoły podstawowej:   

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 

tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 

tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim; 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

 

 


