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ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW   

(przeniesienia z innej szkoły decyzją rodzica/opiekuna)  

DO  KLASY VII   

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TCZEWIE  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021  
  

 

§1  

  

Do klasy siódmej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie przyjmuje się na podstawie złożonego 

przez rodzica /opiekuna dziecka „Formularza zgłoszeniowego kandydata” wraz z następującymi 

załącznikami:  

  

1. Kopia aktu urodzenia dziecka;  

2. Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie);  

3. Dodatkowe informacje o dziecku (wzór do pobrania); 

4. Kopia świadectwa ukończenia piątej klasy Szkoły Podstawowej;  

5. Potwierdzony przez szkołę wykaz ocen ucznia z pierwszego semestru klasy szóstej;  

6. Opinia z poradni psychologicznej lub orzeczenie, jeśli dziecko takie posiada;  

7. Kopie zaświadczeń i dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydata,  

uprawniające do przyznania dodatkowych punktów w procesie rekrutacji;  

8. Opinia katechety;  

 

 

§2  

  

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, 

listę uczniów przyjętych do klasy siódmej ustala Komisja w składzie wicedyrektor oraz trzech 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:  

  

2.1. o przyjęciu kandydata decyduje suma punktów, której składnikami są:  

  

punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie piątej klasy szkoły 

podstawowej i pierwszego półrocza klasy szóstej z następujących przedmiotów:   

  

język polski,    

język obcy (obowiązkowy dla ucznia),          celujący   (10 pkt.);   

matematyka,                                      bardzo dobry   (  8 pkt.);   

historia,                     dobry     (  6 pkt.);   

biologia,                    dostateczny  (  4 pkt.)   

geografia,                                    

religia  

  

oraz    

oceny z zachowania:                              wzorowe   (10 pkt.);    

bardzo dobre   (  8 pkt.);    

dobre     (  6 pkt.);          

 poprawne   (  2 pkt.). 

              

 

2.2. Laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych 

organizowanych przez kuratorium i inne jednostki na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują 

dodatkowo 10 pkt.  Laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych 

organizowanych przez kuratorium i inne jednostki na szczeblu powiatowym/miejskim otrzymują 

dodatkowo 5 pkt.  Punkty dodatkowe nie sumują się.  
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§3  

 

Kryteria, o których mowa oraz warunki podaje do wiadomości kandydatom dyrektor poprzez umieszczenie 

pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.  

  

  

TERMINY:  
  
  

2020-03-02 – 2020-03-31   złożenie przez rodzica / opiekuna dziecka „Formularza 

zgłoszeniowego kandydata”  

2020-04-07  ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy siódmej 

Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie;  

 

 
Formularz zgłoszeniowy kandydata do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie,   

wykaz załączników oraz wzory oświadczeń dostępne na szkolnej stronie internetowej: 

www.katolik.tczew.pl 
 

 

 
 


