
 
 

A N E K S   N R  1/2014  
z dnia 12 lutego 2014 roku. 

wprowadzający zmiany w Statucie Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów   
 

1. W dokumencie Statut Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów wprowadza się następujące zmiany: 
1.1. § 45 ust 6 otrzymuje brzmienie:  

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza sie 
tworzenie grup międzyodziałowych lub w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych. 

1.2. § 47a ust. 3  otrzymuje brzmienie: 
Zasady i kryteria przyjęcia uczniów do klas specjalistycznych- sportowych i dwujęzycznych określa statut 
szkoły. 

1.3. § 52 ust 6 utrzymuje brzmienie: 
Przyjmuje się następujące zasady przyjmowania uczniów do Gimnazjum nr 124  
im. Polskich Noblistów: 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej. 

2. Do klasy pierwszej gimnazjum kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu. 
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na 
podstawie kryteriów zawartych w § 52 ust 6 pkt. 6-11  statutu.  

4. Rekrutacja uczniów do gimnazjum odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacji  
obowiązującego w m. st. Warszawa.  

5. Szczegółowy tryb postępowania rekrutacyjnego, odwoławczego, terminy  rekrutacji  
i składania dokumentów do publicznych gimnazjów określają przepisy ustawy  
o systemie oświaty i zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

6. Kryteria przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły do klas pierwszych ogólnodostępnych i klasy 
dwujęzycznej gimnazjum oraz sposób przeliczania punktów do rekrutacji w Gimnazjum nr 124 im 
Polskich Noblistów określa tabela poniżej: 

KRYTERIUM REKRUTACYJNE 

MAKSYMALNA 

LICZBA  

PUNKTÓW 

REKRUTACYJNYCH 

SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW 

1. Sprawdzian uzdolnień 
    kierunkowych  
dotyczy tylko klasy dwujęzycznej 

50 pkt  
 

dotyczy tylko klasy dwujęzycznej  
wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych max 200 pkt 

mnożony przez wskaźnik 0,25 

2.  Sprawdzian po klasie szóstej  
     przeprowadzany przez Okręgową     Komisję 
Egzaminacyjną 

50 pkt 1,25 X liczbowy wynik sprawdzianu 

3. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej i osiągnięcia ucznia 

50 pkt  

język polski 6 pkt 

Ocena x 1 (celujący=6 pkt; bardzo dobry=5pkt; dobry=4pkt itd 

matematyka 6 pkt 

historia 6 pkt 

Język obcy 6 pkt 

przyroda 6 pkt 

zachowanie 6 pkt 
Wzorowe=6pkt; bardzo dobre=5pkt; 

 dobre=4pkt..itd 

świadectwo z wyróżnieniem 2 pkt świadectwo z czerwonym paskiem 

Konkursy "kuratoryjne"- organizowane i 
patronowane przez Kuratora Oświaty  (punktowane 
wyłącznie jeśli zostały umieszczone na świadectwie 
ukończenia szkoły) 

8 pkt 
1. laureaci konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych-8 pkt 
2. finaliści konkursów przedmiotowych- 6 pkt 
3. finaliści konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych-4 pkt 

Inne  osiągnięcia wpisane na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej: 
osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne 
zawody wiedzy, wolontariat 

4 pkt 
1pkt- osiągnięcia na szczeblu powiatowym 
2 pkt- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i i wyższym 
2 pkt- wolontariat 

Łączna- maksymalna- liczba punktów rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej 150 pkt 

Łączna -maksymalna- liczba punktów rekrutacyjnych do klas ogólnodostępnych 100 pkt 



 
7.  W przypadku równej liczby punktów  rekrutacyjnych rozstrzygający jest: 

    a) w oddziałach ogólnodostępnych 
       -wynik zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej 
       - ocena z matematyki 
       - ocena z języka polskiego 
       - ocena zachowania 

     b) w oddziale dwujęzycznym 
          -wynik zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej 
          - wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 
          - ocena z języka obcego nowożytnego 
          - ocena z matematyki 

8. Kandydaci do klasy dwujęzycznej mają obowiązek przystąpić do sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych w Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów, jeśli jest to pierwszy preferowany 
wybór klasy dwujęzycznej w systemie elektronicznym, na warunkach ustalonych przez Radę 
Pedagogiczną.  
 

9. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych są wzajemnie uznawane przez inne gimnazja  
z oddziałami dwujęzycznymi przeprowadzające w tym samym czasie ten sam sprawdzian 
uzdolnień kierunkowych i objęte porozumieniem w sprawie uznawalności wyników sprawdzianu. 

10. Do Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów kandydaci objęci postępowaniem rekrutacyjnym  
do klas ogólnodostępnych i dwujęzycznej przyjmowani są według kolejności uzyskanych punktów 
rekrutacyjnych. 
 

11. W przypadku równej liczby punktów  rekrutacyjnych rozstrzygający jest wynik zewnętrznego 
sprawdzianu po klasie szóstej, a w przypadku klasy dwujęzycznej- jeśli nie rozstrzyga wynik 
sprawdzianu- również wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 
 

12. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy, są 
przyjmowani do gimnazjum w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunek, o których mowa  
w § 52 ust 6 pkt.1  
 

13. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: 
             

a) zgłoszenie- dotyczy kandydatów z obwodu szkoły 
b) wniosek- dotyczy kandydatów spoza obwodu biorących udział w rekrutacji do gimnazjum 
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej-dotyczy zakwalifikowanych do gimnazjum 
d) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej- dotyczy zakwalifikowanych 

do gimnazjum 
e) kwestionariusz osobowy- dokument wewnętrzny Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów- 

dotyczy przyjętych do gimnazjum. 
 
 
Aneks wchodzi w życie od dnia uchwalenia z mocą obowiązującą od 28 lutego 2014r. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A29

