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ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 132 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

DO KLASY PIERWSZEJ 
na rok szkolny 2012/2013 

 
 
I. PODSTAWA PRAWNA: 

 
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zmianami ), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. 

Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami ), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232       

z późn. zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki ( Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 ), 

5. Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2012 r. w 

sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych 

gimnazjów na rok szkolny 2012/2013 

6. Statut Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. 

 
 
II. ZASADY REKRUTACJI 
 

1.  Do Gimnazjum 132 z Oddziałami Integracyjnymi, mieszczącego się przy ul. Dzieci 

Warszawy 42, prawo przyjęcia “z urzędu” mają wszyscy uczniowie zameldowani  

w ustalonym dla szkoły obwodzie. 

2.  Warunkiem przyjęcia jest złożenie do dnia 27 kwietnia podania na przygotowanym 

przez gimnazjum druku, a po zakończeniu nauki do 4 lipca do godziny 15.00 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia OKE 

o wynikach sprawdzianu oraz karty zdrowia i karty szczepień. 

3.  Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia spoza obwodu jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi 

miejscami, tzn. jeżeli warunki organizacyjne na to pozwolą. 
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4.  Do klasy integracyjnej przyjmowani są - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych: 

dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez 

zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów i ci, 

których rodzice i uczniowie deklarują taką chęć. 

5.  W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa 

niż liczba miejsc, pierwszeństwo przyjęcia mają: 

 uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, legitymujący się 

świadectwem ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 

 uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi dojazd do 

gimnazjum rejonowego, 

 młodzież z rodzin zastępczych, sieroty i półsieroty, 

 osoby w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, 

 dzieci romskie i cudzoziemcy, 

 dzieci nauczycielskie, 

 dzieci rodziców-absolwentów. 

 

6.  W rekrutacji uczeń może otrzymać maksymalnie 100 punktów: 

 40 pkt  za wynik sprawdzianu (uczeń uzyskuje tyle punktów, ile otrzymał ze 

sprawdzianu), 

 40 pkt za średnią ocen na świadectwie (maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej), 

 10 pkt – maksymalna liczba punktów za ocenę zachowania 

 10 pkt za tytuł finalisty w konkursie, którego program obejmuje treści podstawy 

programowej, organizowanym przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim, lub finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, 

lub za udział w II etapie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 

podstawowych. 

 4 punkty za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim bądź na szczeblu warszawskim (powiatowym). 

 2 punkty za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub przedmiotowe na szczeblu 

dzielnicowym. 

Maksymalna ilość punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne wynosi 4 
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 Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program 

obejmuje treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjęci 

będą do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w p-kcie 5. 

 

Średnią ocen i oceny zachowania przelicza się następująco: 

ŚREDNIA OCEN 

Średnia ocen 
 

Punkty 

>  5,80 40 

5,30 – 5,79 
35 

4,80 – 5,29 
30 

4,20 – 4,69 
25 

3,70 – 4,19 
20 

3,10 – 3,59 
15 

2,60 – 3,09 
10 

2,00 – 2,59 
5 

OCENA ZACHOWANIA 

wzorowe 
10 

bardzo dobre 
8 

dobre 
6 

poprawne 
4 

nieodpowiednie 
2 

 

 

7.  Wymagane dokumenty: 

 podanie (na druku szkolnym), 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 oryginał wyników sprawdzianu, 

 karta zdrowia dziecka 

 dwa zdjęcia (podpisane) 

8. Lista uprawnionych uczniów klas VI szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 

gimnazjum wywieszona będzie do 25 maja 2012 r. 

 

dla osób spoza rejonu po ogłoszeniu list przyjętych 
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9. Spotkania z rodzicami w szkołach podstawowych zgodnie z harmonogramem 

zebrań. 

10. Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych  

odbędzie się 19 kwietnia 2012 r. o godzinie 18.00. 

11.  Listy przyjętych wywieszone będą w dniu 6 lipca 2012 r. o godzinie 15.00 

 

III. TERMINARZ ZWIĄZANY Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 132 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI: 

 

Powołanie przez Dyrektora Gimnazjum Szkolnej 
Komisji Rekrutacyjnej. 

Marzec 2012 r. 

Składanie Podań o przyjęcie ucznia do szkoły  
i Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego  
i niepełnosprawności. 

do 27 kwietnia 2012 r. 

Sekretariat czynny jest  
w godz. 8.00-16.00 

Zebranie informacyjne dla rodziców i uczniów, 
kandydatów do klas pierwszych 

19 kwietnia 2012 r. (czwartek) 
godz. 18.00 

Lista uczniów klas VI zamieszkałych w obwodzie 
gimnazjum 

Do 25 maja 2012 r. 

Składanie oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej oraz zaświadczenia  
o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej 

29.06 – 04.07.2012 r. 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły 6 lipca 2012 r. godz. 15.00 

Ogłoszenie list uczniów klas pierwszych 30 sierpnia 2012 r. 

Dokumenty dotyczące rekrutacji do pobrania na stronie Internetowej szkoły: 

www.gim132waw.pl 

           Dyrektor 
           Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi 
 

                 
Beata Żeromska   
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II. TERMINARZ ZWIĄZANY Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 132  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI: 

 
 
 

Powołanie przez Dyrektora Gimnazjum Szkolnej 
Komisji Rekrutacyjnej. 

Marzec 2012 r. 

Składanie Podań o przyjęcie ucznia do szkoły  
i Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego  
i niepełnosprawności. 

do 27 kwietnia 2010 r. 

Sekretariat czynny jest  
w godz. 8.00-16.00 

Zebranie informacyjne dla rodziców i uczniów, 
kandydatów do klas pierwszych 

19 kwietnia 2012 r.  
godz. 18.00 

Lista uczniów klas VI zamieszkałych w obwodzie 
gimnazjum 

Do 25 maja 2012 r. 

Składanie oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej oraz zaświadczenia  
o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej 

29.06 – 04.07.2012 r. 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły 6 lipca 2012 r. godz. 15.00 

Ogłoszenie list uczniów klas pierwszych 30 sierpnia 2012 r. 

 

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji do pobrania na stronie Internetowej szkoły: 

www.gim132waw.pl 

 

           Dyrektor 
        Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi 
 
                Beata Żeromska  


