
Uchwała nr 6/13/14 

 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika  w Grudziądzu z dnia 28 lutego 2014 

roku w sprawie zmian w statucie Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. 

Na podstawie art. 42 ust. 1 ,w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz par. 33 ust. 2  

Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika  w Grudziądzu, Rada Pedagogiczna szkoły uchwala co 

następuje: 

§ 1 

W Statucie Gimnazjum nr 4  w Grudziądzu uchwalonym  11 grudnia 2001 roku  przez Radę 

Pedagogiczną  szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 4   

a) ust. 4 pkt.3 podpunkt a otrzymuje  brzmienie : 

 „Przez rodzice należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

 (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem”. 

2) W § 31 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie : 

 „Do klasy pierwszej  gimnazjum, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców 

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

1) do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających  

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) kandydaci zamieszkali poza obwodem  gimnazjum mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli  szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami; 

3) laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim będą 

przyjmowani bez uwzględnienia postępowania rekrutacyjnego.” 

 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

„O przyjęciu ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, 

  z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkujących w obwodzie gimnazjum, 

które są przyjmowane z urzędu.” 

 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie : 

„ Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.2, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły 

może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.” 

 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie : 



 „ W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 

2014/2015 i 2015/2016, dla dzieci spoza obwodu szkoły, przyjmuje się następujące 

kryteria i sposób przeliczania punktów : 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej  

(1 punkt ze sprawdzianu odpowiada 1 

punktowi rekrutacyjnemu) 

max 40 

2. Oceny na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z następujących 

zajęć edukacyjnych: język polski, 

matematyka, historia, przyroda, język 

obcy nowożytny (ocena odpowiada 

ilości punktów celujący- 6 pkt, bardzo 

dobry-5 pkt, dobry- 4 pkt, dostateczny- 

3 pkt,dopuszczający-2 pkt) 

max 30 

3. Finalista konkursu przedmiotowego dla 

uczniów szkół podstawowych 

organizowanego lub 

współorganizowanego przez kuratora 

oświaty (8 pkt za każdy konkurs) 

za każdy konkurs 8 pkt 

4. Świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem 
6 pkt 

5. Ocena z zachowania na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej (ocena 

odpowiada ilości punktów: wzorowe- 

6 pkt, bardzo dobre-5 pkt, dobre-4 pkt, 

poprawne-3 pkt, nieodpowiednie -2 pkt) 

max 6 pkt 

6. Kandydat posiada rodzeństwo w szkole. 5 pkt 

 

 

1) w przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja 

rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na 

liście preferencji kandydata lub zakres społecznych potrzeb rodziny; 

2) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do  

            gimnazjum  terminy przeprowadzania postępowania, w tym terminy składania  

           dokumentów, określa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty; 

 

 



3) W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum wymagane jest  

     złożenie  następujących dokumentów : 

    a) wniosek o przyjęcie do szkoły, 

                       b) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

                       c)  kopia zaświadczenia z OKE o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej, 

d) kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej  

    olimpiady przedmiotowej, laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego  

    o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

4)  Procedura rekrutacyjna i odwoławcza prowadzona jest zgodnie z odrębnymi  

             przepisami.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika  

w Grudziądzu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Upoważnia się Dyrektora  Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu do ogłoszenia 

tekstu ujednoliconego Statutu po niniejszej nowelizacji. 

 

 

….......................................................... 

       podpis i  pieczątka przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

 


