
Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 73 w Krakowie 
w roku szkolnym 2014/2015 

 
I. Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 

3. Statut Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie (Rozdział IX -  „Zasady przyjmowania 
uczniów do szkoły”). 

 
II. Zasady rekrutacji 
1. Gimnazjum nr 73 prowadzi oddziały przysposabiające do pracy w zawodach: 
 a/ mechanik-monter maszyn i urządzeń 
 b/ krawiec 
 
2. Do Gimnazjum nr 73 mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy: 

 ukończyli 15 rok życia, 

 mają opóźnienia w cyklu kształcenia, 

 nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, 

 posiadają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej. 

 
3. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 spośród członków Rady Pedagogicznej ZS nr 1. 
 
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez 
ucznia i/lub jego prawnych opiekunów, a następnie wyznacza uczniowi i jego 
prawnym opiekunom termin rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
5. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia Szkolna Komisja Rekruta-
cyjna ustala listę przyjętych kandydatów. 
 
6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przedstawia Dyrektorowi ZS nr 1 i Radzie 
Pedagogicznej listę kandydatów do Gimnazjum nr 73.  
Dyrektor ZS nr 1, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, przyjmuje kandydatów 
do oddziału przysposabiającego do pracy. 
 
7. Komisja rekrutacyjna rozpatruje możliwość przyjęcia ucznia do Gimnazjum nr 73  
w oparciu o: 

 podanie ucznia, 

 podanie prawnych opiekunów, 

 świadectwo ukończenia klasy programowo niższej, 

 pozytywne wyniki egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie  
z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  
i egzaminów w szkołach publicznych, 

 pozostałe świadectwa z okresu nauki w gimnazjum, 



 opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalisty-
cznej, 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wystawia 
sekretariat szkoły), 

 3 zdjęcia, 

 życiorys. 
 

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 
w pkt 5, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

       1) w przypadku kandydatów niepełnoletnich -  kryteria; 
         - wielodzietność rodziny kandydata; 
           - niepełnosprawność kandydata; 
           - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
           - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
           - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
           - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
           - objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

9. Termin składania wskazanych dokumentów w pkt 6 od 2 do 30 czerwca 2014 r.  
 
10. Utworzenie oddziału będzie uwarunkowane liczbą kandydatów. 

11. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 2 lipca 2014 r. 
 

12. Zgodnie z art. 20zd ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły 
przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca 
sierpnia 2014 roku. 

13. Informacji udziela sekretariat szkoły: tel. 012-411-96-00 w. 80 lub 012-411-54-34 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2014&qplikid=1#P1A6

