Zasady naboru
do oddziałów dwujęzycznych
Gimnazjum nr 50
im. Lotnictwa Polskiego
w Poznaniu
na rok szkolny 2016/2017

Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa polskiego w Poznaniu

§1.
Podstawa prawna
1. Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 50 w Poznaniu zostały opracowane w oparciu o:
a. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
ze zmianami, która określa zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych;
b. rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 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;
c. zarządzenie Nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny
2016/2017(zał. nr 1);
d. Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 50 w Poznaniu z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie
warunków przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych.

§2.
Komisja rekrutacyjna
1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych gimnazjów przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły wskazuje wśród członków komisji przewodniczącego komisji
3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby
wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami
o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami
i godzinami posiedzeń komisji.
9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste
kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
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§3
Zasady i kryteria naboru do oddziałów dwujęzycznych
1. Nabór jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego www.poznan.pl/oswiata
i http://nabor.pcss.pl/poznan, który obsługiwany będzie przez sekretariat szkoły.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy pierwszej niezależnie od
miejsca zamieszkania uczestniczą w jednolitym postępowaniu.
3. Wniosek o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy pierwszej Gimnazjum nr 50 wraz z wymaganymi
dokumentami kandydaci składają w sekretariacie szkoły pod warunkiem, że Gimnazjum nr 50 jest
szkołą pierwszego wyboru.
4. W przypadku, gdy Gimnazjum nr 50 jest szkołą drugiego lub trzeciego wyboru wniosek należy złożyć
w szkole pierwszego wyboru zgodnie z wymaganiami tej szkoły.
5. Laureaci ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podst.
art. 22 ust. 2 pkt 8 są przyjmowani do oddziału dwujęzycznego Gimnazjum nr 50 w pierwszej
kolejności.
6. Do oddziałów dwujęzycznych przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
7. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych oznacza uzyskanie co najmniej 25 %
punktów do zdobycia.
8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust 5, niż liczba
wolnych miejsc w oddziałach w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
Kryterium
1) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w
procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z
części drugiej przemnożony przez 0,2;
2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
4) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
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maksymalnie 40
punktów
maksymalnie 80
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przeliczeniowych;
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na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie
oświaty:
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7
punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 3 punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt. a–d, artystycznych lub sportowych,
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organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 7,
pkt.4, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 13 punktów.
5) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
W sumie

maksymalnie 13
punktów.

maksymalnie 2
punkty
maksymalnie 140
punktów

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria, mające jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
10. Wymagane dokumenty formalne:
1) Wniosek, który można pobrać ze strony www.poznan.pl i http://nabor.pcss.pl/poznan
lub otrzymać w szkole podstawowej;
2) Oryginał świadectwa klasy VI szkoły podstawowej;
3) Podpisane, 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3cm x 4,2cm;
4) Kopia aktu urodzenia;
5) Ankieta, którą można pobrać ze strony,
6) Karta zdrowia.
11. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów naboru:
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po klasie szóstej (oryginał
lub notarialnie poświadczona kopia zaświadczenia OKE);
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzona przez szkołę
podstawową kopia świadectwa);
12. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja
rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Strona 5 z 7

Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa polskiego w Poznaniu

§4.
Sprawdzian predyspozycji językowych
1. Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w Mieście Poznaniu w tym samym
terminie dla wszystkich szkół organizujących naukę w oddziałach dwujęzycznych.
2. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie testu pisemnego.
3. Test składa się z kilkunastu ćwiczeń i trwa 90 minut.
4. Test nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich, szeroko rozumianych, umiejętności
językowych.
5. Do testu nie można się więc przygotować się w klasyczny sposób.
6. Test przeprowadzany jest w języku polskim, zawiera jednak zadania w językach sztucznych bądź mało
znanych.
7. W teście badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na
uzupełnianie luk, kolejność zdań "rozsypanego" tekstu), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do
znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym kontekście tekstowym), wyobraźnię i domysł
językowy, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych różnorodnych informacji),
rozumowanie przez analogię oraz dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych
i teksty w różnych językach).
8. Z uwagi na pełną tajność testu, jego egzemplarze archiwalne są niszczone, a testy egzaminacyjne
przechowywane do sierpnia następnego roku.
9. Wszystkie prace są kodowane.
10. Do egzaminu przystąpić mogą tylko kandydaci posiadający aktualne legitymacje szkolne.
11. Wynik sprawdzianu predyspozycji przeliczany jest na kryterium naboru do oddziałów dwujęzycznych.
12. Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w Mieście Poznaniu w tym samym
terminie dla wszystkich szkół organizujących naukę w oddziałach dwujęzycznych.
13. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie testu pisemnego.
14. Test składa się z kilkunastu ćwiczeń i trwa 90 minut.
15. Test nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich, szeroko rozumianych, umiejętności
językowych.
16. Do testu nie można się więc przygotować się w klasyczny sposób.
17. Test przeprowadzany jest w języku polskim, zawiera jednak zadania w językach sztucznych bądź mało
znanych.
18. W teście badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na
uzupełnianie luk, kolejność zdań "rozsypanego" tekstu), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do
znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym kontekście tekstowym), wyobraźnię i domysł
językowy, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych różnorodnych informacji),
rozumowanie przez analogię oraz dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych
i teksty w różnych językach).
19. Z uwagi na pełną tajność testu, jego egzemplarze archiwalne są niszczone, a testy egzaminacyjne
przechowywane do sierpnia następnego roku.
20. Wszystkie prace są kodowane.
21. Do egzaminu przystąpić mogą tylko kandydaci posiadający aktualne legitymacje szkolne.
22. Wynik sprawdzianu predyspozycji przeliczany jest na kryterium naboru do oddziałów dwujęzycznych.
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§5.
Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego
kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.
3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora Gimnazjum odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor Gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odwołania.
6. Na rozstrzygnięcie dyrektora Gimnazjum służy skarga do sądu administracyjnego.
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