
Kryteria, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego  

do Gimnazjum Miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc wobec 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, liczba 

punktów za poszczególne kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia 

(przyjęte Uchwałą Nr 168/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r.) 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1 2 3 4 

1 Wynik sprawdzianu 40 pkt. – maksymalna 

liczba punktów 

możliwa do uzyskania 

(w przypadku 

przeliczania na punkty 

wyników sprawdzianu 

przyjmuje się, że wynik 

z części pierwszej i 

wynik z części drugiej 

sprawdzianu mnoży się 

przez 0,2) 

Zaświadczenie o wynikach 

sprawdzianu w klasie 

szóstej 

2 Ukończenie szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem 

5 pkt. Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

3 Uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o 

zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez 

kuratorów oświaty: 

  

 

 

 

Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

(osiągnięcia ucznia 

wymienione na 

świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej) 

tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego 

10 pkt. 

tytułu laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

7 pkt. 

tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt. 

4 Uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o 

zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora 

oświaty: 

  

 

 

 

Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

(osiągnięcia ucznia 

wymienione na 

świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej) 

dwóch lub więcej tytułów 

finalisty konkursu 

przedmiotowego 

10 pkt. 

dwóch lub więcej tytułów 

laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

7 pkt. 

dwóch lub więcej tytułów 

finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt. 

tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego 

7 pkt. 



tytułu laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt. 

tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

3 pkt. 

5 Uzyskanie wysokiego miejsca w 

zawodach artystycznych 

organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na 

terenie szkoły, na szczeblu: 

  

 

 

Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

(osiągnięcia ucznia 

wymienione na 

świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej) 

międzynarodowym 4 pkt. 

krajowym 3 pkt. 

wojewódzkim 2 pkt. 

powiatowym 1 pkt. 

6 Uzyskanie wysokiego miejsca w 

zawodach sportowych 

organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na 

terenie szkoły, na szczeblu: 

  

 

Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

(osiągnięcia ucznia 

wymienione na 

świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej) 
międzynarodowym 4 pkt. 

krajowym 3 pkt. 

wojewódzkim 2 pkt. 

powiatowym 1 pkt. 

7 Osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym 

na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie 

wolontariatu 

2 pkt. Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

8 Kandydat zamieszkuje na 

terenie Gminy Miasto Sierpc 

10 pkt. Oświadczenie rodziców 

(prawnych opiekunów) w 

formie wpisu do wniosku o 

przyjęcie do gimnazjum 

9 Kandydat, którego co najmniej 

jeden z rodziców (prawnych 

opiekunów) pracuje na terenie 

Gminy Miasto Sierpc 

4 pkt. Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) w 

formie wpisu do wniosku o 

przyjęcie do gimnazjum 

 


