REGULAMIN
przyjmowania uczniów do klas I gimnazjum w roku szkolnym 2016/ 2017
1. Do klasy pierwszej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu, na
podstawie zgłoszenia rodziców.
a. druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie gimnazjum, u pedagoga szkolnego oraz ze
strony internetowej szkoły www.gim14.czest.pl
b. wypełnione zgłoszenia przyjmuje pedagog szkolny od dnia 8 lutego do 11 kwietnia 2016r
w pok. 212 :
- w poniedziałek 8.00 – 13.00
- we wtorek 8.00 – 14.00
- w środę, czwartek 11.00 – 16.00
- w piątek 8.00- 12.00
c. Warunkiem przyjęcia jest złożenie w gimnazjum następujących dokumentów w dniach
27 – 28 czerwca br. w godzinach 8.00-15.00 :
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczoną kopię),
- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (oryginał lub poświadczoną kopię),
- 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej,
- kartę informacyjną ( dokument wewnątrzszkolny, przekazany rodzicom na
czerwcowym zebraniu informacyjnym),
- dokumentację medyczną (nie dotyczy uczniów SP 29).
d. laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci
konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych są przyjmowani w pierwszej
kolejności. Zobowiązani są do udokumentowania osiągnięcia, złożenia wniosku lub
zgłoszenia oraz dokumentów obowiązujących kandydatów z obwodu, w terminach
przyjmowania zawartych w pkt. 1b
2. Do klasy pierwszej kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą zostać przyjęci,
jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami po analizie ilości uczniów zapisanych
z obwodu szkoły.
a. rodzice kandydata zamieszkałego poza obwodem, ubiegający się o przyjęcie dziecka do
gimnazjum, składają w szkole wypełniony wniosek o przyjęcie wraz z oświadczeniami
stanowiącymi załącznik do wniosku.
b. wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami przyjmuje pedagog szkolny
od dnia 6 maja do 10 czerwca 2016 r. w pok. 212
- w poniedziałek 8.00 – 13.00
- we wtorek 8.00 – 14.00
- w środę, czwartek 11.00 – 16.00
- w piątek 8.00- 12.00
c. komisja rekrutacyjna w dniach 29 i 30 czerwca 2016 r. weryfikuje wnioski/ oświadczenia
pod względem kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, przez
przyznanie odpowiedniej liczby punktów.
Poszczególnym kryteriom, określonym w załączniku do wniosku komisja rekrutacyjna
przyznaje poniższą punktację:
- rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w G-14
- 16 pkt.
- miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w pobliżu G-14
- 8 pkt.
- krewni wspierający rodziców w opiece zamieszkują w obwodzie G-14- 4 pkt.
- kandydat uczęszczał do SP 29
- 2 pkt.

d. kandydaci przyjmowani są na dopełnienie liczby uczniów z obwodu wg kolejności
począwszy od najwyższej przyznanej im liczby punktów. Komisja rekrutacyjna bierze
pod uwagę wyłącznie kandydatów, którzy złożyli wniosek wraz z oświadczeniami.
e. W dniu 15 lipca 2016 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, przez
wywieszenie w siedzibie gimnazjum, listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy gimnazjum oraz informację o liczbie
wolnych miejsc.
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani w dniach 15 – 20 lipca 2016 r.
złożyć dokumenty wymienione w pkt.1c, w sekretariacie szkoły (pok.14), w godz. 8.00 – 15.00.
f. w przypadku odmowy przyjęcia, ze względu na dużą liczbę kandydatów ubiegających się
o przyjęcie, komisja podaje najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia.
g. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych tj. do 22 lipca 2016 r., rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
Zasady i terminy odwołania reguluje art. 20zc Ustawy o Systemie Oświaty.
3. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Informację o rekrutacji
uzupełniającej podaje się do wiadomości w siedzibie szkoły, na stronie internetowej
gimnazjum.
a. od 22 lipca do 27 lipca 2016 r rodzice kandydatów składają wnioski wraz
z oświadczeniami stanowiącymi załącznik do wniosku.
b. do 2 sierpnia 2016 roku komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do
gimnazjum. Dokonuje analizy oświadczeń potwierdzających spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wymienionych w pkt. 2c
c. w dniu 18 sierpnia 2016 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
d. od 18 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r, rodzice kandydata zakwalifikowanego składają
dokumenty o których mowa w pkt. 1c, w sekretariacie szkoły (pok.14), w godz. 8.00 –
15.00.
e. w terminie 7 dni tj. do dnia 25 sierpnia 2016 r. rodzic kandydata może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata. Zasady i terminy odwołania reguluje art. 20zc Ustawy o Systemie Oświaty.
f. do 31 sierpnia 2016 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów nieprzyjętych i przyjętych wraz z podziałem na oddziały klasowe.
4. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu lub
poświadczone kopie tych dokumentów oraz dokumentacja medyczna podlega zwrotowi po
zakończeniu nauki w gimnazjum. Karty informacyjne zawierające m.in. dane osobowe
przechowywane są w teczkach wychowawczych z zachowaniem zasad o nieujawnianiu
danych do końca cyklu edukacyjnego.
5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Zebranie informacyjne dla rodziców wszystkich kandydatów odbędzie się
8 czerwca 2016 r. o godz. 16:30

