Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Integracyjnego nr 70
w Warszawie, ul. Fontany 1
na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.
Nr256, poz.2572 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 grudnia 2014 r w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do
innego typu. (Dz. U. z 2015 poz. 24)
3. Zarządzenie nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego
2015 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania
dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/16.
4. Uchwała nr IV/54/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15
stycznia 2015 r.
5.

I.

Statut Zespołu Szkół nr 56

Informacje ogólne:

Gimnazjum Integracyjne nr 70 jest szkołą bezrejonową. W roku szkolnym 2015/2016 szkoła
planuje utworzenie 3 oddziałów integracyjnych klas pierwszych. Każdy oddział będzie liczył
maksymalnie 20 uczniów, w tym 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego. W klasach nauczany będzie język angielski (grupy kontynuujące) oraz do
wyboru język niemiecki i język hiszpański (grupy początkujące). Uczniowie będą mieli
możliwość wyboru etyki lub religii. Wszystkim uczniom pragniemy zaproponować szeroka
gamę zajęć pozalekcyjnych, aby dać szansę rozwoju ich zainteresowań. W ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oferujemy szeroka ofertę zajęć terapeutycznych.
Gimnazjum nr 70 przyjmuje w pierwszej kolejności uczniów zamieszkałych na terenie
Dzielnicy Bielany.
Rekrutacja do szkoły będzie prowadzona poprzez elektroniczny system wspomagania
rekrutacji.

Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Klasa I A
Uczniowie ciekawi świata przyrody ożywionej i nieożywionej, zjawisk w nim zachodzących
oraz tego, jak ludzie kształtują środowisko i wykorzystują jego zasoby, będą mieli okazję
rozwijać swoje zainteresowania w klasie przyrodniczej. Przez korelację treści
programowych z zakresu biologii i geografii poznają i zrozumieją zależności istniejące
pomiędzy elementami środowiska naturalnego. Uczestniczyć będą w zajęciach
doświadczalnych i terenowych, prowadzonych metodą projektu, wycieczkach tematycznych i
konkursach z zakresu tych przedmiotów. Proponujemy także dwa, dwu lub trzydniowe
wyjazdy badawcze w celu edukacyjnym. Języki obce: 1. Język angielski, 2. Do wyboru:
język hiszpański, niemiecki
Klasa I B
· Klasa entuzjastów Hiszpanii.
W roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy
powstanie klasa stworzona specjalnie dla entuzjastów języka i kultury Hiszpanii. Program tej
klasy będzie oparty na autorskim programie nauczania. Podczas wytężonej pracy i dzięki
rozszerzonemu programowi nauczania uczniowie opanują język hiszpański w większym
stopniu niż w klasie opartej na standardowym programie nauczania. Zajęcia pozalekcyjne
pozwolą na szybsze i bardziej efektywne opanowanie języka hiszpańskiego. Będziemy kłaść
nacisk na umiejętność swobodnej komunikacji oraz niwelowanie bariery językowej. Część
lekcji będzie poświęcona kulturze i sztuce Hiszpanii oraz innych krajów
hiszpańskojęzycznych. Cel ten będzie realizowany zarówno w szkole, jak i w Instytucie
Cervantesa (instytucja pod patronatem Króla Hiszpanii) podczas wycieczek o tematyce
kulturowej. Ponadto planujemy korelację międzyprzedmiotową - tematy realizowane na
lekcjach hiszpańskiego będą miały kontynuację np. na języku polskim, historii czy plastyce.
Lekcje będą prowadzone metodami aktywizującymi zalecanymi przez Instytut Cervantesa,
czyli krótko mówiąc, nauka poprze zabawę. Uczniowie będą prowadzić własne portfolia
językowe, które pozwolą im na samodzielną ocenę postępów w nauce. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcieliby w przyjemny sposób okiełznać gramatykę języka hiszpańskiego,
a także poznać kulturę słonecznej Hiszpanii. Języki obce: 1. Język angielski, 2. Język
hiszpański

Klasa I C
· Klasa SCIENCE (z warsztatami science) Jeśli jesteś osobą: kreatywną, dociekliwą,
ciekawą świata, Jeśli chcesz: zrozumieć zjawiska zachodzące w Twoim otoczeniu, zwiększyć
możliwość swojego umysłu, eksperymentować i podejmować nowe wyzwania, ta właśnie
klasa jest stworzona dla Ciebie. W klasie science, w ramach warsztatów, będziesz miał
okazję przeprowadzić wiele ciekawych doświadczeń chemicznych i fizycznych. Przekonasz
się, że matematyka może być super i nie musi być zamknięta jedynie w podręczniku.
Zrozumiesz, że lekcje nie muszą ograniczać się do murów szkolnych. Jeśli interesujesz się
informatyką, odnajdziesz się w roli programisty. Nauczysz się technik pozwalających w

większym stopniu wykorzystać możliwość Twojego umysłu.Języki obce: 1. Język angielski,
2. Do wyboru: język hiszpański, niemiecki.

Tradycyjnie edukację w naszym gimnazjum rozpoczynamy od wyjazdu na pięciodniowy
obóz integracyjno-naukowy w terminie: 7 - 11.09.2015 r.

II.

1.

Zasady rekrutacji:

Kandydaci do gimnazjum wypełniają podanie w systemie elektronicznym.

2.
Wydrukowane z systemu podanie składają w sekretariacie szkoły pierwszego
wyboru.
3.
Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez obojga rodziców
(opiekunów prawnych).
4.
W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego
kandydat posługuje się instrukcją umieszczoną w systemie.
5.
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora
Oświaty w Zarządzeniu nr 12 z dnia 6 lutego 2015 r. oraz uwzględnionym w
harmonogramie rekrutacji zamieszczonym w Serwisie Biura Edukacji (
www.edukacja.warszawa.pl ).
6.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej
członków.
7.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a) Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z warunkami i kryteriami
określonymi w regulaminie,
b)

Ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły

c)

Sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

8.
Z kandydatami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) odbędą się indywidualne spotkania w
celu dokładniejszego rozpoznania potrzeb edukacyjnych.
9.
Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby
rekrutacji do gimnazjum.

III.

Wymagane dokumenty :

1.
Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisami rodziców lub
prawnych opiekunów.
2.
Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego
wyboru kwestionariusz podania wydrukowany z Systemu i podpisany przez rodziców
(prawnych opiekunów) w terminie zgodnym z harmonogramem ogłoszonym w
Serwisie Biura Edukacji.
3.
Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dołączają
do podania kopię aktualnego orzeczenia.
4.
Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał
zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

IV.

Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do Gimnazjum Integracyjnego nr 70
na rok szkolny 2015/2016
Maksymalna liczba punktów

Kryterium

sprawdzian szóstoklasisty
część ogólna

30

część z języka obcego nowożytnego

10

Konkursy kuratoryjne (inne niż laureat konkursu przedmiotowego)**
Laureat
Finalista

4
7
język polski

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2
matematyka

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2
historia i społeczeństwo

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2
przyroda

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2
język obcy

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

średnia ocen*

6
zachowanie

wzorowe

6

bardzo dobre

5

dobre

4

świadectwo z wyróżnieniem

3

osiągnięcia sportowe ***

2

osiągnięcia artystyczne***

2

zawody wiedzy ***

2

wolontariat ***

2

*Średnia arytmetyczna liczona jest z wszystkich przedmiotów na świadectwie
(obowiązkowe, nieobowiązkowe, religia/etyka z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku
** Konkursy kuratoryjne punktowane są wyłącznie jeżeli zostały umieszczone na
świadectwie ukończenia szkoły.
LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH przyjmowani są bez
względu na wynik postępowania rekrutacyjnego
•laureaci konkurów tematycznych i
4 pkt
interdyscyplinarnych
•finaliści konkursów przedmiotowych
5 pkt
•finaliści konkursów tematycznych,
2 pkt
interdyscyplinarnych

*** Punktowane wyłącznie jeśli zostało umieszczone na świadectwie ukończenia
szkoły

1.
Osiągnięcia uczniów punktowane są tylko w przypadku potwierdzenia ich
wpisem na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu kandydata decydują
kolejno:
1)

wyższa liczba punktów ze sprawdzianu zewnętrznego OKE,

2)

wyższa ocena zachowania.

3)
miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych).
3.
O przyjęciu ucznia do wskazanego oddziału Gimnazjum Integracyjnego nr 70
decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
4.
O przyjęciu kandydata posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego decyduje Dyrektor Szkoły po uprzedniej konsultacji z Dzielnicowym
Centrum Integracji.

V.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji do Gimnazjum Integracyjnego nr
70 na rok szkolny 2015/2016 – zgodnie z zarządzeniem nr 12 Mazowieckiego Kuratora
Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. Rekrutację przeprowadza się wg harmonogramu
dostępnego na stronie www.edukacja.warszawa.pl
VI.
Rekrutacja dodatkowa do Gimnazjum Integracyjnego nr 70 na rok
szkolny 2015/2016:
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami od 8 lipca 2015 r. po wywieszeniu list
Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację dodatkową.
VII.

Uwagi końcowe:

Decyzję o przyjęciu kandydatka podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w terminie 7
dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy
przyjęcia kandydata do szkoły.
Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
przez rodziców/prawnych opiekunów.
Dyrektor rozpatruje podania od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

