Gimnazjum Publiczne im Jana Pawła II
w Żarnowcu

Regulamin rekrutacji uczniów na rok szkolny 2015/2016
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 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 2004r. Nr 26,
poz. 232 ze zm.);
3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego
2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz
sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu
gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/
2016;
4. Statut Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu.
§ 1.
Terminy rekrutacji uczniów do Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II
w Żarnowcu:

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

.

Składanie kart zgłoszeń do gimnazjum w przypadku
kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Żarnowiec
oraz wniosków o przyjęcie do gimnazjum w przypadku
kandydatów spoza gminy Żarnowiec
Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu
oraz innych wymaganych dokumentów.
Praca komisji rekrutacyjnej (Dyrektor Szkoły, planowani
wychowawcy klas pierwszych).
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez kandydata spoza obwodu woli
przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
i zaświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy
przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez
dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

do 21 maja 2015 r.

do 30 czerwca 2015 r.

1 lipca 2015 r.
2 lipca 2015 r.
do 6 lipca 2015 r.

7 lipca 2015 r.
W terminach
określonych w Ustawie
o systemie oświaty

Gimnazjum Publiczne im Jana Pawła II
w Żarnowcu
§ 2.
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje
wolnymi miejscami.
§ 3.
O przyjęciu uczniów do gimnazjum decyduje Dyrektor Szkoły.
§ 4.
Do gimnazjum przyjmuje się ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły na podstawie
podanych niżej dokumentów złożonych w sekretariacie gimnazjum. Wymagane dokumenty
to:
1) karta zgłoszenia ucznia do gimnazjum (gotowe formularze do pobrania na stronie
www.gimzarnowiec.pl oraz w sekretariacie szkoły),
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych
wynikach sprawdzianu przeprowadzonego po szkole podstawowej,
3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata w konkursach przedmiotowych.
§ 5.
Kryteria tworzenia zespołów klas pierwszych:
1) Wyrównanie szans edukacyjnych.
2) Wyrównany poziom edukacyjny wszystkich zespołów klasowych.
3) Wyrównana liczba dziewcząt i chłopców.
4) Sprawna organizacja dowozu uczniów na zajęcia.
§ 6.
1.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem gimnazjum przyjmowani są na podstawie
wniosku rodziców (prawnych opiekunów) do Dyrektora Szkoły oraz dokumentów
wymienionych w § 4.

2.

Postępowanie rekrutacyjne do Gimnazjum prowadzone jest na wniosek rodzica
(opiekuna prawnego) kandydata.

3.

Miejscem składania dokumentów jest sekretariat gimnazjum.

4.

W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych Dyrektor Szkoły
powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem jest ustalenie wyników
postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych oraz sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Gimnazjum Publiczne im Jana Pawła II
w Żarnowcu
Podstawą postępowania rekrutacyjnego kwalifikującego do nauki w gimnazjum jest:

5.

a) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej,
b) średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

6.

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą
brane pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 5. (ustawa z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub

7.

ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności.
Procedura odwoławcza:

8.

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
b) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja
rekrutacyjna sporządza uzasadnienie z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia.
c) W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć
do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
d) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć
odwołanie.
e) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

