
KRYTERIA REKRUTACYJNE, TERMINY ORAZ DOKUMENTY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA DO 

KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W SOCHOCINIE 

1. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Sochocinie przyjmowani  są kandydaci 

zamieszkali w ustalonym obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka.  

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani są z urzędu. 

3. Termin przyjmowania zgłoszeo kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły:  

1) Od 14 marca do 31 marca 2016 roku. 

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznego Gimnazjum w Sochocinie mogą byd 

przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła 

dysponuje miejscami wolnymi. 

5. Rodzice kandydata do klasy pierwszej zobowiązani są złożyd wniosek rekrutacyjny.  

6. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria, sposób ich 

spełniania oraz liczba punktów: 

Lp. KRYTERIA Dokumenty potwierdzające spełnianie 
kryteriów 

Pkt 

1. Kandydat uczęszcza do Szkoły 
Podstawowej im. maj. Henryka 
Sucharskiego w Sochocinie  
 

Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których 
mowa w § 2 pkt 1--2 dokonuje dyrektor 
gimnazjum na podstawie dokumentacji 
szkolnej. 
 

8 

2. Rodzeostwo kandydata uczęszcza 
do jednej z placówek wchodzących 
w skład Publicznego Zespołu Szkół 
 

Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których 
mowa w § 2 pkt 1--2 dokonuje dyrektor 
gimnazjum na podstawie dokumentacji 
szkolnej. 
 

6 

3. Szczególne osiągnięcia na 
świadectwie ukooczenia szkoły 
podstawowej- 4 punkty. 
 

Potwierdzenia spełnienia kryterium, o których 
mowa w § 2 pkt 4 dokonuje dyrektor 
gimnazjum na podstawie świadectwa 
ukooczenia szkoły podstawowej przez 
kandydata 

4 

4. Rodzice (lub rodzic) kandydata 
pracują na terenie gminy Sochocin 
 

Zaświadczenie z miejsca pracy rodzica. 
Zaświadczenie z KRUS (rolnik) 

2 

7. Termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów z poza obwodu 

gimnazjum oraz terminy składania dokumentów do gimnazjum ustala Mazowiecki Kurator 

Oświaty 

1) Składanie wniosków rekrutacyjnych od 11 kwietnia do 28 czerwca 2016 roku oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

2) Złożenie świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego 24 – 26 czerwca 2016 roku do godz. 

1500.  

3) Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum 21 lipca 2016 roku do godz. 1500. 

8. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuoczo – 

wychowawczych rodzic kandydata może przekazad dyrektorowi w formie oświadczenia, 

uznane za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym 



dziecka. (wzór do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły: 

www.szkola.sochocin.pl ) 

9. O przyjęciu dziecka do gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, 

decyduje dyrektor. 

10. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych powodujących 

dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąd ucznia po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

 

 

http://www.szkola.sochocin.pl/

