
SZKOŁA  PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 
      GIMNAZJUM JĘZYKOWE  

      Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RADOMIU 

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

§ 1
Rekrutację do Szkoły Partnerstwa Międzynarodowego Gimnazjum Językowego 

z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu przeprowadza się na 
podstawie: 

1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku

w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego.

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych ze zmianami z dnia 20 lutego 2009
roku.

5. Zarządzenia nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.
6. Statutu Szkoły Partnerstwa Międzynarodowego Gimnazjum Językowego z oddziałami

dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu.
§ 2

1. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się uczeń, który ukończył szkołę podstawową
lub legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności.

2. Potwierdzenia formularza ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum dokonują
pisemnie rodzice lub prawni opiekunowie uczniów w obecności pracownika szkoły.

3. O przyjęciu do szkoły decydują:
a. w terminach rekrutacji – Komisja Rekrutacyjna, której skład 
w zarządzeniu określa Dyrektor Szkoły. Komisja Rekrutacyjna proceduje 
na podstawie niniejszego Regulaminu oraz bieżących zarządzeń Dyrektora. 
b. w trakcie trwania roku szkolnego, w wyjątkowych przypadkach
– Dyrektor Szkoły na podstawie analizy dotychczasowych wyników nauczania
danego ucznia. 

4. Maksymalna liczba uczniów w oddziale (klasie) wynosi 16 osób.
5. Warunkami koniecznymi przyjęcia do szkoły są:

a. co najmniej dobra ocena z zachowania w klasie szóstej szkoły podstawowej;
b. uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w procesie
rekrutacji 

§ 3
1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej

składają w szkole formularze aplikacyjne stanowiące podstawę utworzenia bazy
kandydatów. Składanie podań następuje w terminie:
od 11 kwietnia 2016 (poniedziałek) od godz. 10:00 do 10 maja 2016
(piątek), do godz.15:00.



2. Sprawdzian predyspozycji językowych i audyt z języka angielskiego - 18 maja 2016
o godz. 16:00 (czwartek).

3. Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych i audytu z języka
angielskiego – 31 maja 2016 godz. 14:00 (wtorek)

4. Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach
sprawdzianu przeprowadzanego w szkole podstawowej oraz innych dokumentów
zgodnie z regulaminem – od 24 czerwca 2016 (piątek) od godz. 11.00
do 28 czerwca 2016 (wtorek) do godz. 15:00.

5. 1 lipca 2016 (piątek) o godz. 12:00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas
pierwszych.

§ 4
1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają, zgodnie

z terminarzem następujące dokumenty:
a) wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY kandydata do gimnazjum (dostępny

w  sekretariacie szkoły);
b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
c) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole

 podstawowej; 
d) 3 aktualne fotografie podpisane na odwrocie;
e) zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy);
f) zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkurach i olimpiadach

  przedmiotowych 
g) certyfikaty językowe egzaminu międzynarodowego na poziomie A2, dyplomy

 za działalność społeczną, charytatywną itp. 
h) dowód wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej.

§ 5

1. O przyjęciu kandydata do Szkoły Partnerstwa Międzynarodowego
Gimnazjum Językowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w
Radomiu decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o sumę punktów
uzyskanych przez kandydata:

a) 20 pkt.  – liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu predyspozycji
językowych

b) 20 pkt.  – liczba punktów możliwych do uzyskania z audytu z języka angielskiego
c) 40 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzany

 w  ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.  Szczegółowe wyniki egzaminu 
 wyrażone w skali procentowej dla zadań z części :  

- pierwszej - język polski  i matematyka 
- drugiej – język  obcy nowożytny  
Należy wynik procentowy z każdej części przeliczać na punkty przyjmując 
współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z części pierwszej wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 
punktów w rekrutacji) 
d) 20 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia: 
- aktywność na rzecz innych ludzi – 2pkt. 
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt. 
- szczególne osiągnięcia – 13 pkt. 



2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym
wynosi: 100.

§ 6

1. W oddziale International Programme zostanie dodatkowo przeprowadzona
   rozmowa kwalifikacyjna z native speakerem. 
Terminarz rozmów zostanie ogłoszony w dniu 31 maja. 

§ 7
1. Pozostałe decyzje dotyczące rekrutacji, a nie objęte postanowieniami niniejszego

regulaminu podejmuje Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

mgr Anna Maciejewska 
/-/  

Dyrektor 
Szkoły Partnerstwa Międzynarodowego




